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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1. Με την Φ.4053/2017/0001060/03-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
08-08-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΛΛΕΣΙ (πατρώνυμο) 

ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-12-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ 21.1/5589/19-07-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

2. Με την Φ.4088/2017/0001256/03-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
02-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.21.1/5490/14-07-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

3. Με την Φ.4087/2017/0001255/03-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
02-10-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΕΟ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ 
(πατρώνυμο) ΧΑΚΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.21.1/7016/20-09-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.1854/2017/0001390/07-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Δ’ 
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 1/03-10-2017
Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 09-04-2010 αίτηση 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) 
ΖΑΧΑΡΟΒΑ (πατρώνυμο) ΡΟΥΝΤΙΚ που γεννήθηκε στην 
ΑΡΜΕΝΙΑ την 23-01-1970 για την απόκτηση της Ελληνι-
κής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επω-
νύμου της από ΖΑΧΑΡΟΒΑ σε ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ.

2. Με την Φ.2605/2017/0001391/07-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Δ’ 
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 1/03-10-2017 
Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 13-02-2013 αίτηση 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΚΗ (επώνυμο) 
ΑΜΒΡΟΣΟΒΑ (πατρώνυμο) ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ που γεννήθη-
κε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 17-09-1981 για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
επωνύμου της από ΑΜΒΡΟΣΟΒΑ σε ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ.

3. Με την Φ.2417/2017/0001392/07-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Δ’ 
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 1/03-10-2017 
Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 05-01-2009 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο) 
ΠΙΑΝΤΙΑΡΩΒ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ που γεννήθηκε 
στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 10-10-1945 για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
επωνύμου του από ΠΙΑΝΤΙΑΡΩΒ σε ΠΙΑΝΤΑΡΙΔΗΣ.

4. Με την Φ.2675/2017/0001393/07-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Δ’ 
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 1/03-10-2017 
Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 17-07-2013 αίτηση 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) 
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ που γεννήθηκε 
στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 20-04-1991 για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
επωνύμου της από ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΒΑ σε ΜΠΑΛΑΜΠΑ-
ΝΙΔΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ   

(3)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα .

Με την Φ.4090/2017/0001258/03-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 02-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΦΡΕΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΑΪ 
(πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.21.1/6888 / 18-09-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.  

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 Ι 

   (4) 
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την αριθμ. Φ.16941/2016/0016969/27-11-2017 
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 07-10-2016 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
(όνομα) ΙΟΡΔΑΝΗΣ (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2011, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας από 8-11-2011 με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   
 Ι 

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την αριθμ. Φ.4045/2017/0001402/22-11-2017 
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 15-06-2017 αίτημα του 
(επώνυμο) ΣΑΡΚΟ (όνομα) ΜΙΚΕΛ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-05-1967, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 1 εδ.β' του ν.δ. 3370/1955. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 58399Τεύχος Β’ 4397/14.12.2017

(6)

 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 Με την Φ.4098/2017/0001323/01-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 11-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΟΛΗ (LOLI) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 
(VALENTINA) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α248341, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-03-1963 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ 

 Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

   Στην αριθμ. Φ. 200764/2017/0009638/26-06-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2329/07-07-2017 (τ.Β΄), διορθώνεται το επώ-
νυμο:

Από το εσφαλμένο: «ΚΕΤΣΕΤΣΙΔΟΥ»,
στο ορθό: «ΚΕΤΣΕΤΣΙΔΗΣ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

 Ι 

(8)
 Στην υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.5098/2017/0000730/27-09-2017

απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου περί κτήσης ιθαγένειας της (ον) ΜΕΓΚΙ 
(έπων) ΒΡΑΠΙ (πατρ) ΜΠΙΛΜΠΙΛ που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ 3468/04-10-2017 (τεύχος Β) διορθώνεται η ημε-
ρομηνία γέννησης: 

Από το εσφαλμένο: «27-02-2000»,
στο ορθό: «27-07-2000». 

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)   

 Ι 

(9)
 Στην αριθμ. Φ.9193/2017/0008418/10-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4081/ 
23-11-2017 (τ.Β΄), διορθώνεται το πατρώνυμο:

Από το λανθασμένο: «ΠΕΡΜΑΡΙΜ»,
στο ορθό: «ΠΕΡΠΑΡΙΜ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης)  
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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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