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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την υπ’ αριθμ. Φ.2088/2017/0000347/14-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφω-

να με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 10-01-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛ-
ΛΑ (όνομα) ΑΡΝΤΙΤ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-11-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.43/9411//19-12-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.2083/2017/0000279/14-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 03-01-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΝΟ 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-06-1996 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.43/5662/
05-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.2118/2017/0000452/14-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 24-02-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΑΝΤΕΓΙΑ 
(όνομα) ΚΛΕΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-12-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΖΗΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. Φ.43/887/15-02-2017/15-02-2017 βεβαί-
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ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

(2)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 1492/2017/0000585/14-09-
2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
20-11-2014 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΧΗΤΟΣ (όνομα) ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-01-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.2042/2017/0000667/14-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 11-08-2016 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΞΗΣ 
(όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΒΕΤΙΑ την 27-03-2015, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.54/2017/0000740/14-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 05-09-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) 
ΧΟΡΑΝΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΤΟ-
ΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 3842 / 30-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

(4)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.2392/2017/0002294/19-10-2017 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης, 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 02-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΙΣ (επώνυμο) 
ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 14-11-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού δημοτικού σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
22-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).

  Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(5)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 1810/2017/0001997/30-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 18-05-2017
αίτημα του (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 20-05-1960, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. γ' του 
ν.δ. 3370/1955.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.4765/2017/0002650/30-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από
17-08-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΤΙΦΕΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΑΟΥΡΑ ΕΥΑ (πατρώνυμο) ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 13-06-1980,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. α΄ του ν.δ. 3370/1955.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

      (7) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.4779/2017/0002655/30-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
08-09-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΒΛΑΧΟΣ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-05-2017, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 1304/2016/0001634/09-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-03-2016 δήλωση - αίτηση της 

ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ 
(επώνυμο) ΛΑΛΑ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.53.4/2256/
24-02-2016/βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
    Στην υπ’ αριθμ. Φ.2072/2016/0002170/12-04-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 1851/26-05-2017 (τ. Β΄), σελίδα 18600, 
στήλη α΄, στίχος 22 εκ των άνω, διορθώνεται στο πεδίο 
«Στοιχεία αλλοδαπών γονέων», ως προς το πατρώνυμο:

Από το λανθασμένο:
«ΜΕΜΟΥΣ (MEMOUSH)»
στο ορθό:
«ΜΕΜΟΥΣ (MEMUSH)».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας) 

Ι

(10)
   Στην υπ’ αριθμ. Φ. 1994/2017/0000075/05-04-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1734/19-05-2017 (τ. Β΄), στη σελίδα 16407, στή-
λη β΄, στίχος 2 εκ των άνω, διορθώνεται η ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της φοίτησης:

Από το λανθασμένο:
«30/09/2016»
στο ορθό:
«30/06/2016».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας)  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47504 Τεύχος Β’ 3920/07.11.2017

*02039200711170004*

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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