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1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.7567/2022/0000489/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 14/18-12-2018 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 27-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΖΕΒΚΟ όνομα ΝΑΤΑΛΙΓΙΑ όν. πατρός 
ΟΛΕΓΚΑΣ, γεν. 14-07-1980 στην ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8646/2022/0000468/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 12- 06-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΙΜΑΛΛΙ όνομα ΛΟΡΕΝΑ όν. πατρός 
ΜΥΡΤΕΖΑ, γεν. 10-12-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8867/2022/0000434/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 15- 04-2022 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΡΑΤΙ όνομα ΓΚΕΖΙΜ όν. πατρός ΚΕΜΑΛ, 
γεν. 12-07-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3494/2022/0011215/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 21-03-2018 δήλωση - αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΙΣΙ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-10-2000 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 20000/13/29-12-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5296/2022/0011432/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 16-01-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΝΗ (επώνυ-
μο) ΚΑΛΟΡΙ (πατρώνυμο) ΚΛΑΪΝΤΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-10-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΩΡΩ-
ΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17740/11/20-11-2017 βεβαίωση 
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5433/2022/0013089/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 05-06-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΕΛ (επώ-
νυμο) ΓΙΑΝΝΗ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΑ-
ΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5270/4/04-04-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.6586/2022/0009740/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 24-04-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΝΙ (επώνυμο) 
ΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 02-08-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 
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 30-06-2016, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4860/24/02-04-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.6572/2022/0011940/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 07-05-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΝΙ (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-05-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 30-06-2016, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2010/10/12-02-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.5434/2022/0012769/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 05-06-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΝΑΝΟ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-03-2001 και κατοικεί στον 

Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 15968/05-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.6562/2022/0011937/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 07-05-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΡΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-12-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΗΛΙ-
ΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2010/18/12-12-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.6619/2022/0011269/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 16-04-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΡΥΦΩΝ (επώ-
νυμο) ΝΑΤΣΗ (πατρώνυμο) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-05-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3825/8/12-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.6363/2022/0014372/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 19-06-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2002 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 6380/18/26-04-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.2735/2022/0011614/
05-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
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Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 06-12-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑ (επώνυμο) 
ΜΙΧΑΪ (πατρώνυμο) ΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑ-
ΒΙΑ την 21-03-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 30-06-2017, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16750/6/03-11-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8887/2022/0000435/
11-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
01-04-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗΣ 
(όνομα) ΣΤΕΪΣΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΗΜΣ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
20-03-1960, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο α’ του άρθρου 1  
του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8894/2021/0001138/
11-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 08-11-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΑΛΤΙΕΡΙ (όνομα) 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΠΕΑΤΡΙΖ (πατρώνυμο) ΧΟΡΧΕ ΕΔΟΥΑΡΔΟ, 
που γεννήθηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 25-12-1982, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το εδάφιο γ’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8895/2021/0001137/
11-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, Α’  217), γί-
νεται δεκτό το από 08-11-2021 αίτημα της (επώνυ-
μο) ΑΛΤΙΕΡΙ (όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) 
ΧΟΡΧΕ ΕΔΟΥΑΡΔΟ, που γεννήθηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
την 11-12-1980, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο γ’ του άρθρου 1 
του ν.δ. 3370/1955.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.8929/2022/0000320/
11-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δε-
κτό το από 28-03-2022 αίτημα του (επώνυμο) ΠΑΓΩΝΗΣ 
(όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΤΕΡ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
07-08-1971, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο α’ του άρθρου 1  
του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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