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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Τροποποίηση της απόφασης κτήσης της ελληνι-

κής ιθαγένειας της υπηκόου ΑΛΒΑΝΙΑΣ (Albania), 

ΓΚΙΚΑ (GJIKA) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA) του ΜΙΛΤΟ 

(MILTO).

  Με την υπ’ αριθ. Φ.59865/2017/0027234/23/10/2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής τροποποιείται η με αριθ. πρωτ. 
Φ.59865/2013/0019781 από 03/09/2013 απόφαση η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (ΦΕΚ 2286 /Β/13-09-2013) περί κτήσης της ελληνι-

κής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α') της ομογενούς ΓΚΙΚΑ 
(GJIKA) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA) του ΜΙΛΤΟΣ (MILTO) που γεν-
νήθηκε στην Αλβανία την 23/06/1971 και κατοικεί στο 
Δήμο Αθηναίων ως πρός το αριθμό του Εδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) από το Α 319848 σε 
Α 373726 καθώς το πρώτο δεν ανανεώθηκε λόγω μη 
συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων ενώ το δεύτερο 
πληρούσε τις προϋποθέσεις έκδοσης του ΕΔΤΟ. Κατά τα 
λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. Φ.59865/2013/0019781 
από 03/09/2013 απόφαση της υπηρεσίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(2)
    Τροποποίηση της απόφασης κτήσης της ελλη-

νικής ιθαγένειας του υπηκόου «ΑΛΒΑΝΙΑΣ(ALB) 

ΓΚΙΚΑ (GJIKA) ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN) του ΜΕΝΕΛΑΟ 

(MINELLO)».

  Με την υπ’ αριθ. Φ.60255/2017/0027226 από 
23/10/2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής τροποποιείται η με αριθ. 
πρωτ.Φ.60255/2013/0020609 από 09/09/2013 απόφαση 
η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
(ΦΕΚ 2340/Β'/20-09-2013), περί κτήσης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α') του ομογενούς ΓΚΙΚΑ (GJIKA) 
ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN) του ΜΕΝΕΛΑΟ (MINELLO) που γεν-
νήθηκε στην Αλβανία την 14/02/1967 και κατοικεί στο 
Δήμο Αθηναίων ως πρός το αριθμό του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) από το Α 320555 σε Α 
373725 καθώς για το πρώτο προέκυψαν λόγοι μη συν-
δρομής νόμιμων προϋποθέσων ενώ το δεύτερο εξεδόθει 
βάσει νέων προϋποθέσεων έκδοσης ΕΔΤΟ. Κατά τα λοιπά 
ισχύει η με αριθ.Φ.60255/2013/0020609 από 09/09/2013 
απόφαση της υπηρεσίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του. 

 Με την αριθ. Φ.34510/2017/0017557/12-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-07-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΠΗ 
(όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-04-1983, και κατοικεί στο 
Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 σύμφωνα με την 
αριθ. 3210/6/08-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

   Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 

Ι

(4)

    Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού.

  Με την Φ.3776/2017/0003118/25-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΠΟΤΣΗ (POCI) ΘΟΔΩΡΑΚΗ (THODHORAQ) ον. 
πατρός ΜΙΧΑΛ (MIHAL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A615081, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-09-1969 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.

   Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει αποφοιτήσει από την 9η-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

   Με την αριθ. Φ.5124/2017/0003114/25-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
07-03-2017 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΓΙΑΚΕΡ ΣΟΤΕΛΟ (όνομα) ΣΥΝΘΙΑ ΠΑ-
ΜΕΛΑ (πατρώνυμο) ΧΟΣΕ ΛΟΥΙΣ, που γεννήθηκε στο 
ΠΕΡΟΥ την 29-11-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 12-07-2016 από ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.2841/2017/0004047/24-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 04-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΑΓΟΡΑΣ (AGORA) ΧΡΗΣΤΟΣ 
(KRISTAQ) ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ (LEFTER), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A276585, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-07-1968 και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΕΛΕΡ.

2. Με την Φ.3089/2017/0004097/24-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
-Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΙΓΟΡΗ (LIGORI) ΘΕΟΔΩΡΑ 
(THEODHORA) ον. πατρός ΚΩΣΤΑ (KOSTA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A277642, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-03-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

3. Με την Φ.3152/2017/0003973/24-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
-Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 10-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46745Τεύχος Β’ 3852/02.11.2017

αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΝΟΜΗ (KONOMI) ΕΛΕΝΑ 
(ELENA) ον. πατρός ΙΛΙΑ (ILIA), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A465468, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-09-1984 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

4. Με την Φ.3185/2017/0003976/24-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
-Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 24-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΟΥΡΗΣ (DURI) ΞΕΝΟΦΩΝ 
(KSENOFON) ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤ (PANAJOT), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A436179, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-02-1958 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

   Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας 

 Με την αριθμ. Φ.3552/2017/0004107/24-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 12-04-2017 αίτημα 
του (επώνυμο) ΓΚΡΑΟΥΤ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) 
ΑΛΑΝ   ΤΖΩΝ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 
την 13-09-1981, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του 
ν. 3284/2004.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.7330/2017/0004875/25-10-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 28-09-2017 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (όνομα) 
ΗΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 24-01-2014, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την αριθμ. Φ.16147/2017/0008089/13-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α'), γίνεται δεκτό το από 01-07-2016 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΣΑΠΝΟΗΣ 
(όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2008, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.17203/2016/0015248/13-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 13-08-2016 αίτημα 
του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ (όνομα) 
ΔΑΒΙΔ (πατρώνυμο) ΧΑΪΚ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕ-
ΝΙΑ την 18-07-2012, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 
του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(11)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας .

 Με την αριθμ. Φ.17195/2016/0012618/13-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 
Α'), γίνεται δεκτό το από 01-08-2016 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΧΤΟΥΡΙΝΤΖΕ-
ΓΚΟΓΚΙΑ (όνομα) ΓΚΟΥΡΑΜΙ (πατρώνυμο) ΛΕΒΑΝΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2015, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  
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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 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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