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3281/Β΄/8.8.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 6784 (1)

   Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 

Περιφερειάρχη» στο Διευθυντή και στους Προϊ-

σταμένους Τμημάτων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Γης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159 και 186 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 της 15840/156612/
04-10-2018 (ΦΕΚ 4788/Β΄/26-10-2018) απόφασης του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στε-
ρεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) 
περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 
129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27-12-2010): «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α'/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) « Κώδικας Διοικητικής Διαδικα-
σίας » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του 
ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προ-
στασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοι-
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 66 Α΄) όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 37 ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τα-
χύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της 
αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας των Τμημάτων 
Τοπογραφίας και Διαχείρισης Ακινήτων των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας και 
Σποράδων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρει-
ας Θεσσαλίας.

8. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και 
την επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης 
από εμένα προσωπικά ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων, 
αποφασίζουμε:

Ι. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Γης να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη» 
τα κατωτέρω έγγραφα και αποφάσεις αρμοδιότητας της 
υπηρεσίας:

1. Τους τίτλους κυριότητας αναδασμού αγροκτημάτων 
και διανομής αγροκτημάτων και συνοικισμών, τους τίτ-
λους κυριότητας που εκδίδονται βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 21 του ν. 4061/2012, τους τίτλους κυριότη-
τας της παραγράφου 7 του άρθρου 22 ν. 4061/2012 όπως 
αυτή προστέθηκε με το άρθρο 37 ν. 4235/2014 καθώς 
και τους τίτλους κυριότητας της παραγράφου 14 αλλά 
και τις βεβαιώσεις της παραγράφου 15γ του άρθρου 36 
του ν. 4061/2012 όπως αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 
37 ν. 4235/2014.

2. Τις αποφάσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχεί-
ων αναδασμών σύμφωνα με το άρθρο 22 ν. 674/1977, 
την ακύρωση και διόρθωση τίτλων κυριότητας αναδα-
σμού αγροκτημάτων καθώς και τη διόρθωση των κτημα-
τολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων 
Επιτροπών Απαλλοτριώσεων βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 12 του ν. 4061/2012.

3. Τις βεβαιώσεις εξόφλησης ή διαγραφής τιμημάτων 
του Τμήματος Διαχείρισης Ακινήτων.

4. Τις βεβαιωτικές καταστάσεις τιμημάτων ή έκπτωσης 
αυτών προς τις Δ.Ο.Υ του Τμήματος Διαχείρισης Ακινήτων.

5. Τη σχετική αλληλογραφία για τις πάσης φύσεως 
εκτελούμενες κτηματολογικές - κτηματογραφικές ερ-
γασίες του Τμήματος Διαχείρισης Ακινήτων και του Τμή-
ματος Τοπογραφίας.

6. Τη σχετική αλληλογραφία για τον τεχνικοδιοικητικό 
έλεγχο αναδασμών και εν γένει διαχείρισης ακινήτων 
του ΥΠΑΑΤ του Τμήματος Διαχείρισης Ακινήτων και του 
Τμήματος Τοπογραφίας.

7. Τις απαντήσεις σε αιτήσεις και έγγραφα πολιτών 
και υπηρεσιών σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας 
του Τμήματος Διαχείρισης Ακινήτων και του Τμήματος 
Τοπογραφίας.

8. Την έγκριση και την προώθηση των δαπανών διαφό-
ρων αποζημιώσεων και απολαβών (οδοιπορικών, υπε-
ρωριών κ.λπ.) του προσωπικού του Τμήματος Τμήματος 
Διαχείρισης Ακινήτων και του Τμήματος Τοπογραφίας 
πλην της τακτικής μισθοδοσίας.

9. Τη χορήγηση στους υπαλλήλους αιτούμενων αδει-
ών/της κανονικής άδειας του Τμήματος Διαχείρισης Ακι-
νήτων και του Τμήματος Τοπογραφίας.

10. Έγγραφα, καταστάσεις και αποφάσεις που προβλέ-
πονται από διατάξεις νόμους, υπουργικές αποφάσεις, 

κοινές υπουργικές αποφάσεις και σχετικές εγκυκλίους 
για τα οποία δεν εκχωρήθηκε η δυνατότητα προς υπο-
γραφή «Με εντολή Περιφερειάρχη» με την παρούσα 
απόφαση.

ΙΙ. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους του Τμήματος 
Διαχείρισης Ακινήτων και του Τμήματος Τοπογραφίας 
της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης να υπογράφουν «με Εντο-
λή Περιφερειάρχη» τα κατωτέρω έγγραφα και αποφάσεις 
της υπηρεσίας: 

Α) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Ακινήτων
Τα διαβιβαστικά έγγραφα και τις καταστάσεις προς τα 

Υποθηκοφυλακεία 
Β) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τοπογραφίας
1. Τα αποσπάσματα τοπογραφικών διαγραμμάτων
2. Τα στοιχεία εφαρμογής αγροτεμαχίων και οικοπέ-

δων διανομών και αναδασμών
III. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Τμημά-

των Τοπογραφίας και Διαχείρισης Ακινήτων των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και 
Σποράδων, να υπογράφουν «Με εντολή Περιφερειάρχη» 
έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω:

1. Την έγκριση μετακίνησης του προσωπικού εντός και 
εκτός έδρας των υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας 
εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

2. Τα αιτήματα διάθεσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων 
για τις υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης εντός και εκτός 
έδρας των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων.

3. Τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών των υπαλ-
λήλων του οικείου Τμήματος Τοπογραφίας και Διαχεί-
ρισης Ακινήτων, πλην των ειδικών αδειών, αδειών άνευ 
αποδοχών, αδειών μητρότητας, αδειών διευκολύνσε-
ων υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, αδειών 
εξετάσεων καθώς και αυτών για τις οποίες απαιτείται 
απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

4. Τα αιτήματα δέσμευσης πιστώσεων για τις προβλε-
πόμενες δαπάνες των οικείων Τμημάτων.

5. Την έγκριση και την προώθηση των δικαιολογητικών 
των δαπανών διαφόρων αποζημιώσεων και απολαβών 
του προσωπικού του οικείου Τμήματος Τοπογραφίας και 
Διαχείρισης Ακινήτων (οδοιπορικών, υπερωριών κ.λπ.) 
πλην της τακτικής μισθοδοσίας.

6. Τις βεβαιώσεις εξόφλησης ή διαγραφής τιμημάτων.
7. Τις βεβαιωτικές καταστάσεις τιμημάτων ή έκπτωσης 

αυτών προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ επί παραχωρούμενων 
εκτάσεων.

8. Τις εισηγήσεις από διοικητικής άποψης για παραχω-
ρήσεις ακινήτων κατά χρήση.

9. Τη σχετική αλληλογραφία για τις πάσης φύσεως εκτε-
λούμενες κτηματολογικές - κτηματογραφικές εργασίες.

10. Τη σχετική αλληλογραφία για τον τεχνικοδιοικητικό 
έλεγχο αναδασμών και εν γένει διαχείρισης ακινήτων 
του ΥΠΑΑΤ.

11. Τις απαντήσεις σε αιτήσεις και έγγραφα πολιτών 
και υπηρεσιών σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας.

12. Την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών και 
άλλων εγγράφων από υπηρεσίες για θέματα πολιτών 
και υπαλλήλων.

13. Την τήρηση στατιστικών στοιχείων αρμοδιότητας 
των οικείων Τμημάτων.
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14. Τον απολογισμό των πεπραγμένων σε ετήσια βάση.
15. Την εκκαθάριση του αρχείου των οικείων Τμημά-

των σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
16. Την επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων, δικαι-

ολογητικών καθώς και τη θεώρηση φωτοαντιγράφων 
και τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικά με το τηρούμενο 
αρχείο αναδασμών και διανομών.

17. Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
18. Την καταχώριση των ακινήτων του δημοσίου του 

ΥΠΑΑΤ που διαχειρίζεται η Περιφέρεια , βάσει του Νόμου 
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, στα Κτηματολογικά Γρα-
φεία και τη διαβίβαση απόψεων στο Δικαστικό Γραφείο 
και στα Δικαστήρια.

19. Την αποστολή Τίτλων για μεταγραφή στα Υποθη-
κοφυλακεία.

20. Τη χρέωση αιτήσεων κ.λπ. για διεκπεραίωση στους 
αρμοδίους υπαλλήλους.

21. Τα θέματα της παραγράφου Ι1 και Ι2 σε περιπτώ-
σεις επείγουσες κατά την κρίση των Προϊσταμένων των 
Τμημάτων αυτών.

IV. Θέματα ευρύτερης σημασίας
Ο Διευθυντής και οι Προϊστάμενοι όλων των Τμημάτων 

της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να 
φέρουν προς υπογραφή θέματα σοβαρά και ιδιαίτερης 
σημασίας στα ανώτερα αυτών ιεραρχικά όργανα.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την ημερομηνία αυτή παύει να ισχύει κάθε προ-
γενέστερη σχετική απόφαση κατά το μέρος που αφορά 
το αντικείμενο του θέματος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

Αριθμ. οικ 259668/63361 (2)
    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση 

υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 113, 159 160, 186,282 και 283 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010), όπως ισχύουν.

β) Της αριθμ. 249700/27.12.2016 απόφασης του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 4345/τ. Β’/2016).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β΄, του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«κώδικας διοικητικής διαδικασίας» ΦΕΚ  45/Α΄/
09-03-1999 όπου τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
κατάσταση Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, (ΦΕΚ 26/τ. Α’/9-2-2007), 
όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Την με αριθμ. 238378/58484/2-9-2019 απόφαση  
περί ορισμού χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ( ΦΕΚ 687/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/3-9-2019).

6. Την με αριθμ. 240905/59047/6-9-2019 (ΦΕΚ 3498/ 
τ. Β’/19-9-2019) απόφαση μας περί μεταβίβασης αρμο-
διοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου.

7. Την με αριθμ. 249507/6108/13-9-2019 απόφαση μας 
περί ορισμού θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου. (ΦΕΚ 742/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./16-9-2019).

8. Την με αριθμ. 245910/60148/13-9-2019 απόφαση 
περί διορισμού Εκτελεστικού Γραμματέα.

9. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.8638/26-3-2013 εγκύκλιο του 
τ. Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, περί μείωσης των υπογραφών στις 
διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

11. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την 
σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την 
επίτευξη ευελιξίας, αποφασίζουμε:

Α’. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 
240905/59047/6-9-19 απόφαση (ΦΕΚ 3498/τ.  Β’/
19-9-2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους χω-
ρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
ως κατωτέρω:

- Προσθέτουμε ως στοιχείο Β’ τα εξής:
1) Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες υπογράφουν έγγρα-

φα που απαιτούνται εντός της ΠΕ ή προς τους άλλους 
αντιπεριφερειάρχες ή προς τον Περιφερειάρχη.

2) Έγγραφα προς Υπουργεία, Κεντρικές Υπηρεσίες 
κ.λπ. υπογράφονται μόνο από τον Περιφερειάρχη.

3) Επίσης, αποφάσεις που λαμβάνονται ή έγγραφα και 
συμφωνητικά με αντικείμενο οικονομικά θέματα, για 
κάθε είδους έργα και προμήθειες υπογράφονται μόνο 
από τον Περιφερειάρχη.

4) Τέλος, θέματα Προσωπικού (διορισμοί, προσλήψεις 
μετατάξεις, μονιμοποιήσεις, παραπομπές στο Υπηρεσια-
κό Συμβούλιο, μετακινήσεις, τοποθετήσεις σε Διευθύν-
σεις κλπ) υπογράφονται μόνο από τον Περιφερειάρχη.

- Αριθμούμε το στοιχείο Β’ αυτής σε Γ’.
Β’. Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 

και εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους 
Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές για έγγραφα συντο-
νιστικού χαρακτήρα προς τις υποκείμενες Διευθύνσεις.
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Β’1. Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξε-
ων και εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους 
προϊστάμενους των Διευθύνσεων για:

1. Την έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας άσκη-
σης επαγγέλματος, παροχής υπηρεσιών αρμοδιότη-
τας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2006/123/Ε.Κ. όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο 
με το ν. 3844/2010, όπου προβλέπεται.

2. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφορι-
ακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα-απο-
φάσεις προς υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες ή φορείς, 
πιστωτικά ιδρύματα, διακινήσεις αλληλογραφίας με τις 
υποκείμενες οργανικές μονάδες (πλην εγγράφων προς 
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, ελεγκτικές Αρχές, Νομι-
κούς Συμβούλους Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Γενι-
κές Διευθύνσεις) αρμοδιότητας της οικείας οργανικής 
μονάδας.

3. Τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη 
χρήση που αφορούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών τους 
σαν βάση στοιχείων που τηρούνται στις υπηρεσίες τους.

4. Την απόφαση κατανομής του προσωπικού της Διεύ-
θυνσης στις υποκείμενες οργανικές μονάδες (Τμήματα 
ή Γραφεία).

5. Την ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους των υπη-
ρεσιών τους.

6. Τις εισηγήσεις προς τα συλλογικά όργανα ή επιτρο-
πές της Περιφέρειας, όπου απαιτείται , σε θέματα τομέα 
ευθύνης τους και παροχή ενημερωτικών πληροφορια-
κών στοιχείων.

7. Την έκδοση και διαβίβαση εγγράφων και όλων των 
εν γένει πράξεων που απαιτούνται πριν την έκδοση των 
σχετικών αποφάσεων από τα αρμόδια μονομελή όργανα.

8. Τον ορισμό υπαλλήλων της Διεύθυνσης και υπευθύ-
νων για επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων, τη βεβαίωση 
του γνησίου υπογραφής και τον ορισμό υπαλλήλων για 
τη τήρηση του Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου και την δι-
ακίνηση εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμου.

9. Τη θέση στο «ΑΡΧΕΙΟ» εγγράφων και πράξεων που 
αφορούν υποθέσεις που έχουν περαιωθεί και δεν απαι-
τούνται περαιτέρω ενέργειες.

10. Την εκκαθάριση αρχείου έως τον Δεκέμβριο κάθε 
χρόνου.

Γ’
1. Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής κατά την 

παραλαβή των πάσης φύσεως δικογράφων, δικαστικών 
αποφάσεων, κλήσεων δικαστηρίων, εξώδικων εγγρά-
φων, ενδικοφανών προσφυγών, αιτήσεων θεραπείας, 
συμβάσεων ενεχυριαστικών απαιτήσεων και γενικώς 
κάθε εγγράφου νομικού περιεχομένου που απευθύνε-
ται στην έδρα και στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 
και υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» της έκθε-
σης επίδοσης των ανωτέρω εγγράφων στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα και εν τη απουσία του στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης.

2. Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής απαντή-
σεων και παροχής στοιχείων σε κοινοβουλευτικές ερω-
τήσεις και επερωτήσεις στον Εκτελεστικό Γραμματέα.

Δ’  Τελικές Διατάξεις 
1. Η κατά τα προηγούμενα αναφερόμενα στη παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής με «ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΡΧΗ» στους Αναπληρωτές προϊσταμένους Γενικών Δι-
ευθύνσεων και Διευθύνσεων, ισχύει σε κάθε περίπτωση 
έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους και για τους νόμι-
μους αναπληρωτές τους. 

2. Οι εξουσιοδοτημένοι με την παρούσα απόφαση να 
υπογράφουν με «ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» υποχρεού-
νται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών διοικητικά, υπη-
ρεσιακά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα και δύνανται να 
προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή πράξεις, σχετικές 
αποφάσεις σε έγγραφα που αφορούν τα θέματα αυτά. 

Της παρούσας να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι ως 
άνω αναφερόμενοι

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

    Τρίπολη, 25 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Περιφερειάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
      Στην 2531/36974/19.11.2018 απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
5239/Β΄/22.11.2018 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 62379 στην Α' στήλη, στον 8 στίχο (αρχί-
ζοντας από στίχο 1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ), διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «τίτλος ΔΔΠΜΣ» 
στο ορθό: «με τίτλο ΔΔΠΜΣ».
2. Στη σελίδα 62380 στην Α' στήλη, στον 3 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση» 
στο ορθό: «Ειδίκευση».
3. Στη σελίδα 62382 στην Α' στήλη, στον 18 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΔΔΙΓΜΣ»
στο ορθό: «ΔΔΠΜΣ».
4. Στη σελίδα 62382, στην Β' στήλη, στον 4 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ» 
στο ορθό: «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ».
5. Στη σελίδα 62382 στην Β' στήλη, στον 50 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΔΔΠΜΔ» 
στο ορθό: «ΔΔΠΜΣ».
6. Στη σελίδα 62385 στην Β' στήλη, στον 43 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΜΔΣ» 
στο ορθό: «ΔΜΣ».
7. Στη σελίδα 62386 στην Β' στήλη, στον 51 στίχο, δι-

αγράφεται η λέξη «πτυχίου».
8. Στη σελίδα 62388 στην Α' στήλη, στους 2-3 στίχους, 

διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «λειτουργία του Π.Μ.Σ. στις «Βιοϊατρικές 

Επιστήμες»



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43871Τεύχος B’ 3763/11.10.2019

στο ορθό: «λειτουργία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στις «Παθήσεις 
Ρινός, Βάσεις Κρανίου και Προσωπικής Χώρας».

9. Στη σελίδα 62392 στην Β' στήλη, στον 15 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «ΜΠΣ» 
στο ορθό: «ΠΜΣ».

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ι

(4)
    Στην 1819/26112/3.8.2018 απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4106/Β΄/20.9.2018 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: 

1. Στη σελίδα 50922, στον 7 στίχο (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ), 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση» 
στο ορθό: «Ειδίκευση».
2. Στη σελίδα 50922 στην Β' στήλη, στους 1-7 στίχους, 

διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «β) Η Συνέλευση του Τμήματος απαρ-

τίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ 
της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους 
μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Συνέλευση 
έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς και για κάθε 
άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις:» 

στο ορθό: «β) Η Συνέλευση του Τμήματος κατά τα ορι-
ζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485/2017, 
όπως ισχύουν κάθε φορά. Η Συνέλευση έχει τις κατωτέ-
ρω αρμοδιότητες καθώς και όσες προβλέπονται από επί 
μέρους διατάξεις:».

3. Στη σελίδα 50923 στην Α' στήλη, στον 29 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «ΠΜΣ» 
στο ορθό: «Πανεπιστήμιο».
4. Στη σελίδα 50923 στην Β' στήλη, στους 41 και 46 

στίχους, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Μ.Δ.Ε.» 
στο ορθό: «Δ.Μ.Σ.»
5. Στη σελίδα 50924, στην Α' στήλη, στον 3 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση» 
στο ορθό: «Ειδίκευση».
6. Στη σελίδα 50924, στην Α' στήλη, στον 58 στίχο, 

συμπληρώνεται η φράση «σύμφωνα με το Ακαδημαϊ-
κό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών όπως αυτό 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο».

7. Στη σελίδα 50926 στην Α' στήλη, στον 56 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «πτυχίου/διπλώματος» 
στο ορθό: «διπλώματος».
8. Στη σελίδα 50930, στον 2 στίχο (αρχίζοντας από 

στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
στο ορθό: «ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

9. Στη σελίδα 50930, στον 21 στίχο (αρχίζοντας από 
στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «ΜΔΕ» 
στο ορθό: «ΔΜΣ».

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών).

Ι

(5)
    Στην 1290/19548/20.06.2018 απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2737/Β΄/10.07.2018 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 35247 στην Β' στήλη, στον 5 στίχο να 
διαγραφεί το «από».

2. Στη σελίδα 35248 στην Α' στήλη, στον 14 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση» 
στο ορθό: «Ειδίκευση».
3. Στη σελίδα 35248 στην Β' στήλη, στους 45-51 στί-

χους, διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «β) Η Συνέλευση του Τμήματος απαρ-

τίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ 
της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους 
μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Συνέλευση 
έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς και για κάθε 
άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις:» 

στο ορθό: «β) Η Συνέλευση του Τμήματος κατά τα ορι-
ζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485/2017, 
όπως ισχύουν κάθε φορά. Η Συνέλευση έχει τις κατωτέ-
ρω αρμοδιότητες καθώς και όσες προβλέπονται από επί 
μέρους διατάξεις:».

4. Στη σελίδα 35249 στην Β' στήλη, στον 16 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «ΠΜΣ» 
στο ορθό: «Πανεπιστήμιο».
5. Στη σελίδα 35251 στην Α' στήλη, στον 48 στίχο, 

προστίθεται η φράση «όπως ορίζονται σύμφωνα με το 
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών 
όπως αυτό εγκρίνεται από τη Σύγκλητο».

6. Στη σελίδα 35251 στην Β' στήλη, στους 7-8 στίχους, 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Αρχαία ελληνική κωμωδία» [Αριστο-
φάνης/Νέα κωμωδία ελληνική και ρωμαϊκή]» 

στο ορθό: «Αρχαία ελληνική κωμωδία» [Αριστοφάνης/
Νέα κωμωδία]».

7. Στη σελίδα 35251 στην Β' στήλη, στον 39 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «προ πτυχιακού» 
στο ορθό: «προπτυχιακού».
8. Στη σελίδα 35251 στην Β' στήλη, στον 45 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «τα» 
στο ορθό: «στα».
9. Στη σελίδα 35254 στην Α' στήλη, στον 30 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «πτυχίο/δίπλωμα» 
στο ορθό: «δίπλωμα».
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10. Στη σελίδα 35254 στην Β' στήλη, στον 32 στίχο, 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «πτυχίου/διπλώματος» 
στο ορθό: «διπλώματος».
11. Στη σελίδα 35258, στον 4 στίχο (αρχίζοντας από 

στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥ-

ΣΗΣ» 
στο ορθό: «ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
12. Στη σελίδα 35258, στους 16 και 22 στίχους (αρχίζο-

ντας από στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ» 
στο ορθό: «ΔΜΣ»

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ι

(6)
    Στην 1738/25225/30.7.2018 απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3847/Β΄/6.9.2018 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: 

1. Στη σελίδα 48097 στην Β' στήλη, στον 1 στίχο να 
διαγραφεί το «από».

2. Στη σελίδα 48098 στην Α' στήλη, στον 7 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση» 
στο ορθό: «Ειδίκευση».
3. Στη σελίδα 48099 στην Α' στήλη, στους 23-26 στί-

χους, διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «β) Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ) 

απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη 
ΔΕΠ της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπρο-
σώπους μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

στο ορθό: «β) Η Συνέλευση του Τμήματος κατά τα ορι-
ζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485/2017, 
όπως ισχύουν κάθε φορά.

4. Στη σελίδα 48099 στην Β' στήλη, στον 40 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «ΠΜΣ» 
στο ορθό: «Πανεπιστήμιο».
5. Στη σελίδα 48100 στην Β' στήλη, στον 55 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «άρθρο 68» 
στο ορθό: «σχετικό άρθρο».
6. Στη σελίδα 48101 στην Β' στήλη, στον 26 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «άρθρο 70» 
στο ορθό: «σχετικό άρθρο».
7. Στη σελίδα 48101 στην Β' στήλη, στους 47-50 στί-

χους, διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «κατά το 4ο εξάμηνο. Τα μαθήματα πι-

στώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 90 ects και η ΔΕ 
με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ects»

στο ορθό: «και τα σεμινάρια ακαδημαϊκής γραφής 
κατά το 4ο εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συ-
νολικό φόρτο εργασίας 90 ects, η ΔΕ με συνολικό φόρτο 
εργασίας 27 ects και τα σεμινάρια ακαδημαϊκής γραφής 
με συνολικό φόρτο εργασίας 3 ects»

8. Στη σελίδα 48104 στην Α' στήλη, στον 29 στίχο, συ-
μπληρώνεται η φράση «και να παρακολουθήσουν τα 
σεμινάρια ακαδημαϊκής γραφής».

9. Στη σελίδα 48110, στον στίχο 4 (αρχίζοντας από 
στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥ-
ΣΗΣ» 

στο ορθό: «ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».
10. Στη σελίδα 48110, στον στίχο 21 (αρχίζοντας από 

στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ» 
στο ορθό: «ΔΜΣ».

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ι

(7)
    Στην 1778/25713/1.8.2018 απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3866/Β΄/6.9.2018 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: 

1. Στη σελίδα 48339 στην Β' στήλη, στον 42 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση» 
στο ορθό: «Ειδίκευση».
2. Στη σελίδα 48340 στην Β' στήλη, στους 9-17 στίχους, 

διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «β) Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ) 

απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη 
ΔΕΠ της Συνέλευσης του Τμήματος, δύο (2) εκπροσώ-
πους, έναν (1) ανά κατηγορία από μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους μεταπτυχιακών 
φοιτητών του Τμήματος. Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω 
αρμοδιότητες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προ-
βλέπεται από επί μέρους διατάξεις:»

στο ορθό: «β) Η Συνέλευση του Τμήματος κατά τα ορι-
ζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485/2017, 
όπως ισχύουν κάθε φορά. Η Συνέλευση έχει τις κατωτέ-
ρω αρμοδιότητες καθώς και όσες προβλέπονται από επί 
μέρους διατάξεις:».

3. Στη σελίδα 48342 στην Α' στήλη, στον 24 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ» 
στο ορθό: «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ».
4. Στη σελίδα 48342 στην Β' στήλη, στον 32 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «17ς εκ τούτου» 
στο ορθό: «Ως εκ τούτου».
5. Στη σελίδα 48342 στην Β' στήλη, στον 37 στίχο, 

συμπληρώνεται η φράση «σύμφωνα με το Ακαδημαϊ-
κό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών όπως αυτό 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο».

6. Στη σελίδα 48345 στην Α' στήλη, στους 5-6 στίχους, 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Πανεπιστήμιου» 
στο ορθό: «Πανεπιστημίου».
7. Στη σελίδα 48345 στην Α' στήλη, στον 11 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «και Λαμβάνει» 
στο ορθό «και λαμβάνει».
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8. Στη σελίδα 48345 στην Β' στήλη, στον 7 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «πτυχίου/διπλώματος» 
στο ορθό: «διπλώματος».
9. Στη σελίδα 48346 στην Β' στήλη, στον 21 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «εν Λόγω» 
στο ορθό: «εν λόγω».
10. Στη σελίδα 48350, στον 4 στίχο (αρχίζοντας από 

στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥ-

ΣΗΣ» 
στο ορθό: «ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».
11. Στη σελίδα 48350, στον 22 στίχο (αρχίζοντας από 

στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ» 
στο ορθό: «ΔΜΣ».

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ι

(8)
    Στην 1489/22659/10.7.2018 απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3281/Β΄/8.8.2018 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 41189 στην Β' στήλη, στον 42 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Κατεύθυνση» 
στο ορθό: «Ειδίκευση».
2. Στη σελίδα 41190 στην Β' στήλη, στους 11-16 στί-

χους, διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμο-

διότητες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται 
από επί μέρους διατάξεις:» 

στο ορθό: «Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμοδι-
ότητες καθώς και όσες προβλέπονται από επί μέρους 
διατάξεις:».

3. Στη σελίδα 41191 στην Α' στήλη, στον 54 στίχο, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» 
στο ορθό: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ».
4. Στη σελίδα 41191 στην Β' στήλη, στον 5 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΠΜΣ» 
στο ορθό: «Πανεπιστήμιο».
5. Στη σελίδα 41192, στον 52 στίχο, διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ» 
στο ορθό: «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ».
6. Στη σελίδα 41193 στην Α' στήλη, στον 52 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ» 
στο ορθό: «ΔΜΣ».
7. Στη σελίδα 41195 στην Α' στήλη, στον 26 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ» 
το ορθό: «ΔΜΣ».
8. Στη σελίδα 41196 στην Α' στήλη, στον 5 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «πτυχίο/δίπλωμα» 
στο ορθό: «δίπλωμα».
9. Στη σελίδα 41196 στην Β' στήλη, στον 4 στίχο, δι-

ορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ» 
στο ορθό: «ΔΜΣ».
10. Στη σελίδα 41196 στην Β' στήλη, στον 25 στίχο, 

διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «πτυχίου/διπλώματος» 
στο ορθό: «διπλώματος».
11. Στη σελίδα 41201, στον 4 στίχο (αρχίζοντας από 

στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» 
στο ορθό: «ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».
12. Στη σελίδα 41201, στον 23 στίχο (αρχίζοντας από 

στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ» 
στο ορθό: «ΔΜΣ».

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών).   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43874 Τεύχος B’ 3763/11.10.2019

*02037631110190008*

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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