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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.25093/2017/0020296/16-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 

δεκτό το από 31-07-2014 αίτημα του (επώνυμο) ΝΙΚΟ-
ΛΑΪΔΗΣ (όνομα) ΤΖΟΝ ΝΙΚΟΛΑΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 02-09-1957, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του ν.3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.23169/2017/0016116/09-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δε-
κτό το από 22-12-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΧΛΟΥΦ 
(όνομα) ΠΙΕΡ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝΥ (ΑΝΤΟΥΑΝ), που 
γεννήθηκε στο ΚΟΝΓΚΟ την 20-03-1964, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

H Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.26066/2017/0019973/16-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
δεκτό το από 26-10-2017 αίτημα του γονέα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΧΕΝΤΡΥ (όνομα) ΡΕΪΤΣΕΛ ΜΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΧΑΡΟΛΝΤ ΜΕΡΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ -ΗΠΑ την 17-11-2000, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.

2. Με την αριθμ. Φ.26067/2017/0019975/16-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
δεκτό το από 26-10-2017 αίτημα του γονέα του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΧΕΝΤΡΥ (όνομα) ΝΤΥΛΑΝ ΚΡΙ-
ΣΤΟΦΕΡ (πατρώνυμο) ΧΑΡΟΛΝΤ ΜΕΡΛ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 02-08-2002, για 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.

3. Με την αριθμ. Φ.24370/2018/0000818/30-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
δεκτό το από 14-03-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΦΕ-
ΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΕΛΕΝΑ ΤΖΟΑΝ (πατρώνυμο) ΣΩ-
ΤΗΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ- 
ΗΠΑ την 02-03-1984, 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 

H Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.26364/2017/0021950/09-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
δεκτό το από 23-11-2017 αίτημα του πατέρα της ανή-
λικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑ (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-12-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.26362/2017/0021943/15-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δε-
κτό το από 22-11-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 02-05-2009, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

3. Με την αριθμ. Φ.25421/2017/0022218/30-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνε-
ται δεκτό το από 01-08-2017 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΡΕΛΟΣ (όνομα) 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2017, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν.3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

H Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την αριθ. Φ.22139/2017/0022146/16-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 04-10-2016 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΡΡΙΚΟΥ (όνομα) ΝΤΡΙΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 14-07-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
03-04-2009 από ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

2. Με την αριθ. Φ.20624/2017/0013988/16-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 24-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΛΑΚΟΥ (όνο-
μα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-06-1986, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 17-06-2014 από ΠΤΥ-
ΧΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

H Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την αριθ. Φ.8413/2017/0003825/14-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. 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. 2 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 11-01-2016 δήλωση - αίτηση 
της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ (όνομα) 
ΕΥΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 27-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
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ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 31-03-2015 από το Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ και συγκεκριμένα 
από τη ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αστικής
Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

  Με την αριθ. Φ.3030/2018/0000003/28-02-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 29-06-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΟΛ-
ΛΑΡΙ (όνομα) ΕΛΣΙΟΝ (πατρώνυμο) ΧΙΣΕΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-02-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΔΕΣΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 8460/
15-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

  Με την αριθ. Φ.1897/2018/0000258/26-02-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης, 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 12-01-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΑΡΣΑ-
ΜΠΙΣΒΙΛΙ (όνομα) ΜΑΪΑ (πατρώνυμο) ΓΚΟΤΣΑ, που γεν-
νήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 06-12-1993, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 5025// 
30-06-2008 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου της από ΜΑΪΑ ΛΟΥΑΡΣΑΜΠΙΣΒΙΛΙ σε 
ΜΑΓΙΑ ΛΟΥΑΡΣΑΜΠΙΣΒΙΛΙ.

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

     Στην αρ. πρωτ. Φ.18984/2018/0002151/20-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 785/07-03-2018 (τ.Β’), 
διορθώνεται το επώνυμο:

από το λανθασμένο: «ΠΡΙΦΤΙ»
στο ορθό: «ΠΡΙΦΤΗ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 

Ι

(9)

     Στην αρ. πρωτ. Φ.12920/2016/0016810/14-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 744/02-03-2018 (τ.Β’), 
διορθώνεται το πατρώνυμο:

από το λανθασμένο: «ΧΡΗΣΤΟ»
στο ορθό: «ΚΡΙΣΤΟ».

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)   
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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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