
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας της (επώνυ-
μο) ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ (όνομα) ΕΥΓΕΝΙΑ (πατρώνυμο) 
ΜΙΧΑΗΛ (μητρώνυμο) ΕΛΠΙΣ.

2 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

3 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

5 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

6 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

7 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

8 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.98494/2016/ 
0007405/31-03-2016 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1190/τ. Β΄/25-04-2016.

11 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.9663/2017/ 
0002593/21-11-2017 απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μα-
κεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4662/τ. Β΄/
29-12-2017. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 (1)
  Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας της (επώνυ-

μο) ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ (όνομα) ΕΥΓΕΝΙΑ (πατρώνυμο) 

ΜΙΧΑΗΛ (μητρώνυμο) ΕΛΠΙΣ. 

 Με την αρίθμ. πρωτ. Φ.207595/2018/0001347/
23-02-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217/
τ.Α΄/10-11-2004), ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου 
Ιθαγένειας όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ' 

αριθμ. 2121/13-11-2017 Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή 
η αίτηση της (επώνυμο) ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ (όνομα) ΕΥΓΕΝΙΑ 
(πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ (μητρώνυμο) ΕΛΠΙΣ, περί αποποί-
ησης της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(2)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.109938/2017/0016556/27-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
27-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΠΟΥΓΙΑ (PUJA) ΜΑΡΙΚΑ (MARIKA) ον. πατρός 
ΠΑΛΙ (PALI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A562380, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-12-1979 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

Ι

(3)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1.- Με την Φ.105757/2017/0010691/28-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI) ΦΛΟΡΙΑΝ (FLORIAN) ον. πατρός 
ΓΙΑΝΝΑΚΗ (JANAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375151, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-11-1989 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2.- Με την Φ.112546/2018/0001673/28-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΛΑΒΔΑΝΙΤΗΣ (LLAVDANITI) ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
(THEOFAN) ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ (MIHAL), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A340196, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-10-1961 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3.- Με την Φ.112503/2018/0001706/28-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΔΙΑΚΟΣ (DHJAKO) ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL) ον. πατρός 
ΧΑΡΗΣ (HARIS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A355975, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1981 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1.- Με την Φ.109946/2017/0016300/28-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
28-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΟΥ (BOJAXHIU) ΜΑΪΛΙΝΤΑ 
(MAJLINDA) ον. πατρός ΛΑΜΠΗ (LLAMBI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A562142, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-05-1963 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2.- Με την Φ.112628/2018/0001703/28-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA) ΜΙΛΑΝΤΑ (MILANDA) ον. 
πατρός ΠΥΛΟ (PILO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A417987, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-01-1978 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

(5)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.86823/2017/0028263/27-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
04-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (KARAJANI) ΣΤΑΥΡΗ (STAVRI) ον. 
πατρός ΛΟΥΚΑ (LLUKA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A400565, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-06-1956 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1.- Με την Φ.109971/2017/0022520/26-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
03-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΟΥΤΣΙΟΥ (MUCO) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA) ον. 
πατρός ΘΩΜΑ (THOMA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A242776, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-02-1970 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2.- Με την Φ.107296/2017/0006563/26-02-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
10-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΡΑΠΑΪ (RAPAJ) ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA) ον. πατρός 
ΓΚΑΚΕ (GAQE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375274, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-01-1957 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1.- Με την Φ.108769/2017/0015786/23-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΡΑΠΑΪ (RAPAJ) ΦΡΑΝΤΣΙ (FRANCI) ον. πατρός 
ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A562292, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-08-1990 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2.- Με την Φ.108767/2017/0015785/23-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΡΑΠΑΪ (RAPAJ) ΓΕΤΝΟΡ (JETNOR) ον. πατρός 
ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A562291, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-03-1987 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(8)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.112504/2018/0001705/27-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΘΑΝΑΣΗ (THANASI) ΛΟΥΝΤΙΑΝΑ (LUDIANA) ον. 
πατρός ΛΟΝΙΔΑ (LONIDHA), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A334342, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-07-1988 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2.- Με την Φ.113158/2018/0003356/27-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΙΛΕ (MILE) ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDIANA) ον. πατρός 
ΑΡΙΣΤΙΡ (ARISTIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375896, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-11-1999 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.8250/2017/0001597/21-02-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 31-08-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ 
(επώνυμο) ΧΑΤΖΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 6632 / 07-07-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
     Στην αριθμ. Φ.98494/2016/0007405/31-03-2016 από-

φαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1190/τ. Β΄/
25-04-2016, διορθώνεται ο μήνας γέννησης,

από το λανθασμένο:
«26/10/1990»,
στο ορθό:
«26/12/1990».

  Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

Ι

(11)
    Στην αρ. πρωτ. Φ.9663/2017/0002593/21-11-2017 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 4662/τ. Β΄/29-12-2017, στη σελίδα 62199, 
διορθώνεται το επώνυμο:

από το λανθασμένο 
«ΑΛΙΑΪ»
στο ορθό:
«ΑΛΙΓΙΑΪ».

  Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας)  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ11798 Τεύχος Β’ 1036/22.03.2018

*02010362203180004*

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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