
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

1 Διόρθωση σφαλμάτων στην 813/12745/24-4-2018
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1715/
17-5-2018 (τ.Β΄).

2 Διόρθωση σφαλμάτων στην 1741/25233/30-7-2018
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3856/
6-9-2018 (τ.Β΄).

3 Διόρθωση σφαλμάτων στην 1779/25744/1-8-2018
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πα-
τρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3868/6-9-2018 
(τ.Β΄).

4 Διόρθωση σφαλμάτων στην 1795/25793/
1-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3867/6-9-2018 (τ.Β΄).

5 Διόρθωση σφαλμάτων στην 1797/25798/1-8-2018
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πα-
τρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3924/10-9-2018 
(τ.Β΄).

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(1)

      Στην 813/12745/24-4-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1715/17-5-2018 (τ.Β΄)

1. Στη σελίδα 18795 στην Α΄ στήλη, στον πρώτο πί-
νακα, στους 20-22 στίχους, διορθώνεται το εσφαλμένο 
«DGP_111 Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περι-
βάλλοντος για μη Οικονομολόγους» στο ορθό «DGP_111 
Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλο-
ντος».

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

(2)
      Στην 1741/25233/30-7-2018 απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3856/6-9-2018 (τ.Β΄).

1. Στη σελίδα 48210, στον 6 στίχο, διορθώνεται το 
εσφαλμένο «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ» στο ορθό «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ».

2. Στη σελίδα 48211, στους 37-40 στίχους, διορθώνε-
ται 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 οριζόμενα 

στις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485/2017, όπως 
ισχύουν κάθε φορά. Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω 
αρμοδιότητες καθώς και όσες προβλέπονται από επί 
μέρους διατάξεις:».

3.Στη σελίδα 48214, στον 7 στίχο, διορθώνεται το 
εσφαλμένο «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ» στο ορθό «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ».

4. Στη σελίδα 48215, στον 7 στίχο, συμπληρώνεται η 
φράση «σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του 
Πανεπιστημίου Πατρών όπως αυτό εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο».

5. Στη σελίδα 48216, στον 50 στίχο, διορθώνεται το 
εσφαλμένο «Ο βαθμός της εργασίας εκφράζεται στην 
βαθμολογική κλίμακα των ακεραίων αριθμών από (0-
10)» στο ορθό «Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας 
εκφράζεται στην βαθμολογική κλίμακα από 0-10 με δι-
αβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας»,

6. Στη σελίδα 48217, στον 18 στίχο, διορθώνεται το 
εσφαλμένο «πτυχίο/δίπλωμα» στο ορθό «δίπλωμα».

7. Στη σελίδα 48218, στον 13 στίχο, διορθώνεται το 
εσφαλμένο «πτυχίου/διπλώματος» στο ορθό «διπλώ-
ματος».

8. Στη σελίδα 48227, στον 4 στίχο (αρχίζοντας από στί-
χο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται το εσφαλμέ-
νο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» στο ορθό 
«ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».

9. Στη σελίδα 48227, στον 23 στίχο (αρχίζοντας από 
στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται το 
εσφαλμένο «ΜΔΕ» στο ορθό «ΔΜΣ».

(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

30 Δεκεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4836

55011



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ55012 Τεύχος B’ 4836/30.12.2019

(3)
      Στην 1779/25744/1-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3868/6-9-2018 (τ.Β΄).

1. Στη σελίδα 48367 στην Β΄ στήλη, στον 11 στίχο, δι-
ορθώνεται το εσφαλμένο «(ΤΤΜΣ)» στο ορθό «(ΠΜΣ)».

2. Στη σελίδα 48367 στην Β΄ στήλη, στον 13 στίχο, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «ΤΤΜΣ» στο ορθό «ΠΜΣ».

3. Στη σελίδα 48367 στην Β΄ στήλη, στον 34 στίχο, δι-
ορθώνεται το εσφαλμένο «συμβάλλει» στο ορθό «συμ-
βάλει».

4. Στη σελίδα 48368 στην Α΄ στήλη, στον 3 στίχο, δι-
ορθώνεται το εσφαλμένο «Κατεύθυνση» στο ορθό «Ει-
δίκευση».

5. Στη σελίδα 48368 στην Α΄ στήλη, στον 57 στίχο, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «πλατφόρμων» στο ορθό 
«πλατφορμών».

6. Στη σελίδα 48368 στην Β΄ στήλη, στους 56 και 57 
στίχους, διορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΤΤΜΣ» στο ορθό 
«ΔΠΜΣ».

7. Στη σελίδα 48369 στην Α΄ στήλη, στους 12,15,17,19 
και 20 στίχους, διορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΤΤΜΣ» στο 
ορθό «ΔΠΜΣ».

8. Στη σελίδα 48369 στην Α΄ στήλη, στους 13,21 και 22 
στίχους, διορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΕΤΤ» στο ορθό 
«ΔΕΠ».

9. Στη σελίδα 48369 στην Α΄ στήλη, στους 28-29 στί-
χους, διορθώνεται το εσφαλμένο «τους/ις» στο ορθό 
«τους/τις».

10. Στη σελίδα 48369 στην Α΄ στήλη, στον 43 στίχο, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «η» στο ορθό «ή».

11. Στη σελίδα 48369 στην Β΄ στήλη, στον 12 στίχο, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «η» στο ορθό «ή».

12. Στη σελίδα 48369 στην Β΄ στήλη, στον 40 στίχο, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΠΜΣ» στο ορθό «Πανε-
πιστήμιο».

13. Στη σελίδα 48370 στην Α΄ στήλη, στον 25 στίχο, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «Ε.Ε.ΤΤ., καθώς και Ε.ΔΙ.ΤΤ. και 
Ε.Τ.Ε.ΤΤ.» στο ορθό «Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».

14. Στη σελίδα 48370 στην Α΄ στήλη, στον 30 στίχο, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΤΤΜΣ» στο ορθό «ΔΠΜΣ».

15. Στη σελίδα 48370 στην Β΄ στήλη, στον 8 στίχο, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ» στο ορθό 
«ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ».

16. Στη σελίδα 48370 στην Β΄ στήλη, στους 13 και 27 
στίχους, διορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΤΤΜΣ» στο ορθό 
«ΔΠΜΣ».

17. Στη σελίδα 48371 στην Α΄ στήλη, στον 4 στίχο, δι-
ορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΤΤΜΣ» στο ορθό «ΔΠΜΣ».

18. Στη σελίδα 48371 στην Α΄ στήλη, στον 6 στίχο, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «στην παράγραφο 7» στο 
ορθό «στο άρθρο 7».

19. Στη σελίδα 48371 στην Α΄ στήλη, στον 34 στίχο, 
συμπληρώνεται η φράση ‘’Πανεπιστήμιο Πατρών όπως 
αυτό εγκρίνεται από τη Σύγκλητο’’.

20. Στη σελίδα 48371 στην Α΄ στήλη, στους 39,43 και 
44 στίχους, διορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΓΤΜΣ» στο 
ορθό «ΔΠΜΣ».

21. Στη σελίδα 48371 στην Β΄ στήλη, στον πίνακα Β. 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ, στους 8 και 9 στί-
χους, διορθώνεται το εσφαλμένο (Matrix Methods and 
Tools in Data Science)» στο ορθό (Matrix Methods and 
Tools in Data Driven Science)»».

22. Στη σελίδα 48374 στην B΄ στήλη, στους 26-27 
στίχους, διορθώνεται το εσφαλμένο «Συνέλευσης» στο 
ορθό «ΕΔΕ».

23. Στη σελίδα 48374 στην B΄ στήλη, στον 34 στίχο, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «στη Συνέλευση» στο ορθό 
«στην ΕΔΕ».

24. Στη σελίδα 48379, στον 3 στίχο, διορθώνεται το 
εσφαλμένο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» 
στο ορθό «ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».

25. Στη σελίδα 48380, στον 4 στίχο (αρχίζοντας από 
στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται το 
εσφαλμένο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩ-
ΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» στο ορθό «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

26. Στη σελίδα 48380, στον 22 στίχο (αρχίζοντας 
από στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται το 
εσφαλμένο «ΜΔΕ» στο ορθό «ΔΜΣ»

(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

I

(4)
      Στην 1795/25793/1-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3867/6-9-2018 (τ.Β΄).

1. Στη σελίδα 48351 στην Β΄ στήλη, στον 36 στίχο, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «Κατεύθυνση» στο ορθό 
«Ειδίκευση».

2. Στη σελίδα 48351 στην Β΄ στήλη, στον 41 στίχο, δι-
ορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΜΔΕ» στο ορθό «ΔΔΜΣ».

3. Στη σελίδα 48352 στην Α΄ στήλη, στους 45-46 στί-
χους, διορθώνεται το εσφαλμένο «Διατμηματικού Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΜΔΕ)» στο ορθό 
«Διατμηματικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΔΜΣ)».

4. Στη σελίδα 48352 στην Β΄ στήλη, στον 32 στίχο, διορ-
θώνεται το εσφαλμένο «Δ.Μ.Δ.Ε.» στο ορθό «Δ.Δ.Μ.Σ.».

5. Στη σελίδα 48353 στην Β΄ στήλη, στον 30 στίχο, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΠΜΣ» στο ορθό «Πανε-
πιστήμιο».

6. Στη σελίδα 48354 στην Β΄ στήλη, στον 2 στίχο, δι-
ορθώνεται το εσφαλμένο «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ» στο ορθό 
«ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ».

7. Στη σελίδα 48354 στην Β΄ στήλη, στον 52 στίχο, δι-
ορθώνεται το εσφαλμένο «Διατμηματικού Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης» στο ορθό «Διατμηματικού 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Στη σελίδα 48355 στην Α΄ στήλη, στον 15 στίχο, συ-
μπληρώνεται η φράση ‘’και σε κάθε περίπτωση ορίζονται 
σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστη-
μίου Πατρών όπως αυτό εγκρίνεται από τη Σύγκλητο’’.

9. Στη σελίδα 48355 στην Β΄ στήλη, στους 7-8 στίχους, 
διορθώνεται το εσφαλμένο «Διατμηματικού Μεταπτυχια-
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κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΜΔΕ)» στο ορθό «Διατμη-
ματικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΜΣ)».

10. Στη σελίδα 48355 στην τρίτη στήλη (ECTS) του πί-
νακα ̈ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Β. ΕΞΑΜΗΝΟΥ¨, στους 4 και 5 στίχους, διορθώνεται το 
εσφαλμένο «4» στο ορθό «5».

11. Στη σελίδα 48357 στην Β΄ στήλη, στους 35 και 37 
στίχους, διορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΜΔΕ» στο ορθό 
«ΔΔΜΣ».

12. Στη σελίδα 48358 στην Α΄ στήλη, στους 22,47,52 
και 53 στίχους, διορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΜΔΕ» στο 
ορθό «ΔΔΜΣ».

13. Στη σελίδα 48358 στην Α΄ στήλη, στους 55-56 στί-
χους, διορθώνεται το εσφαλμένο «Διατμηματικό Μετα-
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης» στο ορθό «Διατμηματικό 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών».

14. Στη σελίδα 48358 στην Β΄ στήλη, στους 
14,20,21,32,35,36 και 42 στίχους, διορθώνεται το εσφαλ-
μένο «ΔΜΔΕ» στο ορθό «ΔΔΜΣ».

15. Στη σελίδα 48358 στην Β΄ στήλη, στους 24-25 
στίχους, διορθώνεται το εσφαλμένο «Διατμηματικού 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» στο ορθό «Δι-
ατμηματικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών».

16. Στη σελίδα 48359 στην Α΄ στήλη, στους 13,14,19 
και 20 στίχους, διορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΜΔΕ» στο 
ορθό «ΔΔΜΣ».

17. Στη σελίδα 48360 στην Α΄ στήλη, στους 51-52 στί-
χους, διορθώνεται το εσφαλμένο «ΔΜΔΕ = Διατμηματικό 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης» στο ορθό «ΔΔΜΣ = 
Διατμηματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών».

18. Στη σελίδα 48366, στον 2 στίχο, διορθώνεται το 
εσφαλμένο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» 
στο ορθό «ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ».

19. Στη σελίδα 48366, στον 6 στίχο (αρχίζοντας από 
στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται το 
εσφαλμένο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩ-
ΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» στο ορθό «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

20. Στη σελίδα 48366, στον 23 στίχο (αρχίζοντας 
από στίχο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) διορθώνεται το 
εσφαλμένο «ΜΔΕ» στο ορθό «ΔΜΣ».

(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ι

(5)
      Στην 1797/25798/1-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3924/10-9-2018 (τ.Β΄).

1. Στη σελίδα 48822 στην Β΄ στήλη, στους 27-28 στί-
χους, διορθώνεται το εσφαλμένο «DGP_111 Οικονο-
μικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος για 
μη Οικονομολόγους» στο ορθό «DGP_111 Οικονομικά 
των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος».

(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)   
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*02048363012190004*

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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