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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.5659/2017/0004881/29-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 18-12-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΟΣ (επώνυμο) ΤΣΑΠΑ 

(πατρώνυμο) ΤΖΑΦΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΘΝΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-06-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, 
ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου νό-
μιμης διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΑ (CAPA) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΦΕΡ (XHAFERR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΑ (CAPA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

I

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

 Με την Φ.9246/2018/0019118/23-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), τις διατάξεις 
του άρθρου 18 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄) καθώς και 
των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 
του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη 
θετική γνωμοδότηση της της Β΄ Ειδικής Επιτροπής όπως 
διατυπώθηκε στο 4/04-10-2017 Πρακτικό, γίνεται αποδε-
κτή η από 16-02-2006 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΛΑ (επώνυμο) ΟΜΠΛΟΥΤΣΚΑΓΙΑ (πατρώνυμο) 
ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 26-04-1987 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

11 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5560

65659



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ65660 Τεύχος Β’ 5560/11.12.2018

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.2031/2018/0019161/23-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 15 και 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του 
άρθρου 35 περ. γ του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Β΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 
22-11-2017 πρακτικό με αριθμό No 24/γίνεται αποδε-
κτή η από 27-02-2013 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΜΑΧΕΡΙΔΗ (πατρώνυμο) ΜΙ-
ΧΑΗΛ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 01-01-1994 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ. 13859/2018/0019232/26-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 15, 25 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α) και αφού έλαβε υπόψη την από 29-05-2017 
θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Προξενικής Επιτροπής 
καθώς και τη θετική γνωμοδότηση της Β΄ Ειδικής Επιτρο-
πής όπως διατυπώθηκε στο No 26/29-11-2017 πρακτικό, 
γίνεται αποδεκτή η από 15-02-2017 αίτηση του ομογε-
νούς με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (επώνυμο) ΓΑΒΡΙΗΛΩΒ 
(πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ 
την 05-01-1966 για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου του 
από ΓΑΒΡΙΗΛΩΒ σε ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.793/2018/0019151/23-11-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), 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 Β΄ Ειδικής 
Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο/11-10-2017 πρακτικό 
με αριθμό No 9/γίνεται αποδεκτή η από 15-07-2009 αίτη-

ση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΟΞΑΝΑ (επώνυμο) 
ΠΟΖΟΒΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΡΑΝΤΙ που γεννήθηκε στην 
ΓΕΩΡΓΙΑ την 07-01-1982 για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(6)

    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.2061/2018/0019237/26-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 
41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις 
διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 
217 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Β΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο
15-11-2017 πρακτικό με αριθμό No 16/γίνεται αποδε-
κτή η από 03-02-2010 αίτηση της ομογενούς με στοι-
χεία (όνομα) ΒΕΝΕΡΑ (επώνυμο) ΣΑΒΒΙΔΗ (πατρώνυμο) 
ΚΑΡΛΕΝ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 09-07-1960 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(7)

    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.1411/2018/0019239/26-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 
41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις 
διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 
217 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Β΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 
29-11-2017 Πρακτικό με αριθμό No 30/γίνεται αποδεκτή 
η από 17-06-2008 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (επώνυμο) ΠΑΝΑΓΚΑΣΩΒ (πατρώνυ-
μο) ΒΙΚΤΩΡ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 15-02-1988 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθη-
κε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΒΛΑ-
ΝΤΙΜΙΡ ΠΑΝΑΓΚΑΣΩΒ σε ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗΣ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(8)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.2137/2018/0019090/23-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15, 25 και του άρθρου 35 περ.γ του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 
του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη 
τη θετική γνωμοδότηση της της Β΄ Ειδικής Επιτροπής 
όπως διατυπώθηκε στο 1/04-10-2017 Πρακτικό γίνεται 
αποδεκτή η από 05-08-2004 αίτηση της ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΣΟΥΣΑΝΝΑ (επώνυμο) ΦΙΝΤΑΝΙΑΝ (πα-
τρώνυμο) ΧΡΙΣΤΑΦΟΡ που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 
01-05-1962 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από 
ΦΙΝΤΑΝΙΑΝ σε ΦΙΝΤΑΝΙΔΟΥ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(9)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ. 10097/2018/0019156/23-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 
41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις 
διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 
217 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Β΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 
22-11-2017 πρακτικό με αριθμό No 22/γίνεται αποδε-
κτή η από 28-09-2011 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΟΜΠΟΥΧΟΒΑ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΑΪ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 08-05-1983 για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(10)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.535/2018/0019077/23-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρ-
θρου 41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και 
τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμο-
δότηση της της Β΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθη-
κε στο 3/04-10-2017 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
16-05-2012 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΓΚΙΟΡΓΚΙ (επώνυμο) ΑΝΤΟΝΩΒ (πατρώνυμο) ΣΟΠΡΟΜ 
που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 01-09-1992 για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(11)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.2703/2018/0019266/27-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 
41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις 
διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 
217 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Β΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 
15-11-2017 πρακτικό με αριθμό No 19/γίνεται αποδε-
κτή η από 01-12-2010 αίτηση της ομογενούς με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΕΡΕΜΕΝΚΟ (πατρώνυμο) 
ΜΙΧΑΗΛ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 19-01-1986 για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  
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*02055601112180004*

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,
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