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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση oμογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.107718/2018/0012831/13-06-2018 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 
06-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΖΑΡΚΑΣ (ZARKA) ΗΛΙΑΣ (HELIOSI) ον. πατρός 
ΒΑΣΚΑ (VASKA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A331176, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-10-1983 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την Φ.112912/2018/0011040/13-06-2018 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 
15-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΑΧΜΕΤΙ (AHMETI) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (EMANUEL) 
ον. πατρός ΧΕΛΙΝΤΟΝ (HELIDON), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A259236, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-09-1998 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.114123/2018/0007498/13-06-2018 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 
16-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΝΟΥΤΣΗΣ (NUCI) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (KRISTIAN) ον. πα-
τρός ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A364033, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-12-1991 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την Φ.114126/2018/0007504/13-06-2018 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 
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19-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΙΛΕ (MILE) ΜΠΕΡΤΗ (BERTI) ον. πατρός 
ΤΟΝΤΙ (TODI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375805, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-12-1977 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού

   Με την Φ.114420/2018/0009423/18-06-2018 απόφαση 
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 26-01-2017 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΡΟ-
ΚΟ (PROKO) ΝΙΑΖΙ (NJAZI) ον. πατρός ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO), κα-
τόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A458028, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-11-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(4)
Aνάκληση απόφασης περί κτήσης της ελληνικής 

ιθαγένειας του υπηκόου ΑΛΒΑΝΙΑΣ (Albania), 

(επώνυμο) ΜΠΑΤΖΕΡΗ (BAXHERI) (όνομα) ΓΙΟ-

ΒΑΝ (JOVAN) (πατρώνυμο) ΚΟΛΕ (KOLE) (μητρώ-

νυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ALEXANDRA) γεν. 22/06/1974 

στην Αλβανία.

      Με την Φ.77929/2018/5670 από 19/03/2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. Φ.77929/2013/24754 
από 19/11/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3048/Β’/
29-11-2013) περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του 
Μπατζέρη Γιοβάν του Κόλε που γεννήθηκε στην Αλβανία 
την 22-06-1974 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α’), διότι στο πρόσωπο του 
δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.85835/2018/0013204/15-06-2018 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 
19-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΝΤΡΕΟΥ (NDREU) ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITRI) 
ον. πατρός ΜΙΧΑΛ (MIXAL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 372006, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-06-1991 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την Φ.113908/2018/0007482/14-06-2018 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 
05-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΡΑΦΤΗΣ (RAFTI) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ANASTAS) ον. 
πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A335979, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-03-1988 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

I

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

   Με την Φ.25368/2018/0007740/20-06-2018 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 03-05-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΝΤΟΥ (όνομα) ΑΡΕΤΗ (πατρώνυ-
μο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ την 
15-08-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

   Με την Φ.22201/2018/0009283/20-06-2018 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 04-05-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΤΣΑΡΕΝΚΟΒΑ 
(όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 21-12-1977, για την απόκτη-
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ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(8)
    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 Φ.40468/2018/0010589/19-06-2018 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
12-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΠΑΠΑΪ (όνομα) ΒΑΛΤΕΡ 
(πατρώνυμο) ΡΑΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-03-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθ. 5700/87/16-05-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

I

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.40975/2016/0025595/15-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 18-11-2016 δήλω-
ση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΛΟΥΤΣΙΣΤΕΛΛΑ (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) 
ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 16350/71/03-11-2016 βεβαίωση 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-
μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την Φ.39661/2018/0008289/15-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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 
27-07-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΙΣΟ (όνομα) ΕΛΙΣΑ (πατρώνυμο) ΣΑΜΠΡΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-05-1993, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 13-11-2015 από Τμήμα 
Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας, Σχολή Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

I

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να 
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

  Με την Φ.39122/2018/0006964/15-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
27-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΙ (όνομα) 
ΜΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 05-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 6726/28/25-05-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36782 Τεύχος Β’ 2894/19.07.2018

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και 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) προσαυξά-
νεται 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02028941907180004*
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