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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2415/2018/0001340/09-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 20-07-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΝΙΝΑ (NINA) (επώνυμο) ΡΑΪΚΟΒΙΤΣ (RAJKOVIC) (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR),
που γεννήθηκε στην ΣΕΡΒΙΑ την 29-07-2000, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, για την απόκτηση της
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ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 18-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.20.4/6336/19-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.2426/2018/0001396/09-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 03-08-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΦΡΑΝΚΟ (FRANKO) (επώνυμο)
ΓΚΙΟΣΙ (GJOSHI) (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΑΝΤ (BLERAND),
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-08-2001
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/5834/27-07-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ.2461/2018/0001577/09-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 13-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (MEGI) (επώνυμο)
ΜΟΥΣΤΑΦΑΪ (MUSTAFAJ) (πατρώνυμο) ΚΑΣΕΜ (KASEM),
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.20.4/6968/05-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την Φ.2462/2018/0001579/09-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
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της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
14-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία: (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) (επώνυμο) ΜΑΛΙΑ
(MALJA) (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMB), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/7245/10-09-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την Φ.2464/2018/0001588/09-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 17-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA)
(επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΙ (SKENDERI) (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ
(AGIM), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-04-2001,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5780/05-09-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
6. Με την Φ.2459/2018/0001574/09-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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 13-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΜΕΡΕΜΕ (MEREME) (επώνυμο)
ΧΑΣΑ (HASA) (πατρώνυμο) ΕΡΜΙΡ (ERMIR), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/7244/10-09-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
7. Με την Φ.2467/2018/0001642/09-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 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
24-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία: (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (ANXHELA) (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (HAXHIU) (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ (SKENDER), που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-03-2003, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
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ου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ.
Φ.20.4/7246/10-09-2018 Βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με αναγνώριση.
Με την Φ.2429/2018/0001774/09-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 02-08-2018 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΠΤΙΤΣΚΙ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
(όνομα) ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-10-2012, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.3861/2018/0003435/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 16-11-2018 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΛΙΡΑΪ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 10-05-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.745/2018/0019210/26-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του 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
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(ΦΕΚ 217/Α’) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Β’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο /20-12-2017 Πρακτικό με αριθμ. No 37/ γίνεται
αποδεκτή η από 01-02-2012 αίτηση της ομογενούς με
στοιχεία (όνομα) ΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΙΡΖΟΓΙΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 20-09-1993
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
I

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1988/2018/0001536/21-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 12-03-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΠΑΠΑ (όνομα) ΑΛΕΞ (πατρώνυμο) ΝΕΚΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-07-1988, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/2259/01-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
2. Με την Φ.1992/2018/0001538/21-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 16-03-2018 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΠΕΪΝΤΟ (όνομα) ΠΡΕΣΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-07-1988, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/1748/
22-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
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σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Ελλάδας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην Φ.2367/2018/0000999/07-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4594/
18-10-2018 (τ.Β’), στη σελίδα 55868, στήλη β΄, στίχο 46ο,
διορθώνεται ο τόπος κατοικίας:
από το λανθασμένο:
«Δήμο ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»
στο ορθό:
«Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)
I

(7)
Στην Φ.2384/2018/0001099/07-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4594/
18-10-2018 (τ.Β’) στη σελίδα 55869, στήλη α΄, στίχο 54ο,
διορθώνεται ο τόπος κατοικίας:
από το λανθασμένο:
«Δήμο ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»,
στο ορθό:
«Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)
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Στην Φ.1842/2018/0000549/07-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4594/
18-10-2018 (τ.Β’) στη σελίδα 55867 στη στήλη α’, στον
τελευταίο στίχο, διορθώνεται ο τόπος κατοικίας:
από το λανθασμένο:
«Δήμο ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»,
στο ορθό:
«Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 5561/11.12.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται 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.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

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

*02055611112180004*

