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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
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Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(Κ.Ε.Ι.).
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.708/2020/0000343/18-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτή η
από 27-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΙΣ (επώνυμο) ΜΙΡΝΤΙΤΑ
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 27-07- 2012, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΣΚΑΤΗΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
05-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΡΝΤΙΤΑ (MIRDITA) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΡΙΑΝ (FLORIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΡΝΤΙΤΑ (MIRDITA) (κύριο
όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.709/2020/0000346/
18-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται
δεκτή η από 30-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΡ (επώνυμο) ΤΣΟΧΟΝΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 26-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΣΚΑΤΗΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
09-02-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΧΟΝΤΑΡΙ (COHODARI) (κύριο
όνομα) ΑΛΜΙΡ (ΑLMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΧΟΝΤΑΡΙ (COHODARI) (κύριο
όνομα) ΝΑΣΙΠΕ (NASIPE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.710/2020/0000354/18-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από
06-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΒΙΟΛΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΙΣΚΑ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
19-02- 2011, και κατοικεί στο Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-03-2008
και η μητέρα της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΣΚΑ (MISKA) (κύριο όνομα) ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULAND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜΙ (RUSTEMI) (κύριο
όνομα) ΚΟΖΕΤΑ (KOZETA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.711/2020/0000355/
18-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται
δεκτή η από 06-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΔΥΣΣΕΑ (επώνυμο)
ΜΙΣΚΑ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 26-08- 2013, και κατοικεί στο Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
20-03-2008 και η μητέρα του κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΣΚΑ (MISKA) (κύριο όνομα) ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULAND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜΙ (RUSTEMI) (κύριο
όνομα) ΚΟΖΕΤΑ (KOZETA).
Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Ιθαγένειας Γρεβενών κ.α.α.
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.22500/2020/0010518/
12-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται δεκτή η
από 16-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΛΟ (NIKOLLO) ΑΡΤΑ (ΑRTA) ον. πατρός
ΛΑΣΚΕ (LASKE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A498525, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-06-1966 και κατοικεί στο
Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.32964/2020/0008762/
12-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται δεκτή η από
29-01-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΣΤΕΦΑΝΗΣ (STEFANI) ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΑPOSTOLL)
ον. πατρός ΓΡΗΓΟΡ (GRIGOR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A542192,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-05-1962 και κατοικεί
στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.45327/2020/0005872/
09-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται
δεκτή η από 22-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο)
ΝΤΥΛΕ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-10- 2004 και κατοικεί στον Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο
πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-11-2002
και κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΥΛΕ (DYLE) (κύριο όνομα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΥΛΕ (DYLE) (κύριο όνομα)
ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.46687/2020/0009788/
09-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004΄, Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από
02-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΜΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09- 2006
και κατοικεί στον Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 24-08-2001 και κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΓΙΑ (MIJA) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΡΟΝ (ΑGRON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΓΙΑ (MIJA) (κύριο όνομα)
ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).
Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.38486/2019/0017842/
09-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
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ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217),
γίνεται δεκτή η από 23-05-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ
(όνομα) ΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-07-1986 και κατοικεί στον Δήμο
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 4370/23/15-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.46368/2020/0003640/
09-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται
δεκτή η από 07-03-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΤΕ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟ
(πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
13-11-1995 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19590/16/
23-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.46362/2020/0003638/
09-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συν-
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δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτή η
από 07-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΙ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 08-11-1995 και κατοικεί στον Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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
30-06-2010, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2780/4/23-02-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.48451/2020/0009764/
09-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτή η
από 03-10-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΔΗΜΑ (όνομα) ΜΑΡΚΟΣ
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
14-06-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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
30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11553/8/06-08-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5465/11.12.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02054651112200004*

