
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης χρη-
ματικών ενταλμάτων στο τμήμα Β’ της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.

2 Σύσταση και καθορισμός του επιπέδου και της 
διοικητικής διάρθρωσης της Μονάδας Διασφάλι-
σης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

3 Σύσταση και καθορισμός του επιπέδου λειτουρ-
γίας, της δομής και της διάρθρωσης της Μονάδας 
Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας.

4 Μετατροπή του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού 
Κέντρου (Π.Ε.Κ) (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας 
Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ»), το οποίο 
ιδρύθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), 
σε Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομί-
ας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 (Α’ 141).

5 Τροποποίηση Κανονισμού Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του 
Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημίου Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.14.1/8559 (1)
Ανάθεση ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης χρη-

ματικών ενταλμάτων στο τμήμα Β’ της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 61 του ν. 4903/2022 «Πρότυπες προ-

τάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατά-
ξεις»(Α’ 46).

β) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ) Τον ν. 4270/2014 «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

δ) Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ε) Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

στ) Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

2. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική 
και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογι-
σμού» (Β’ 3240).

3. Την υπ’ αρ. 2/53983/0026/27.6.2019 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπι-
νων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών 
δαπανών» (Β’ 2726).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στο Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας τον έλεγχο, την 
εκκαθάριση και την έκδοση των χρηματικών ενταλμά-
των για την πληρωμή των δαπανών της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

H ισχύς της παρούσας άρχεται από την υπαγωγή των 
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που αποτελούν ειδικούς φορείς στον 
προϋπολογισμό του, στις διατάξεις που αφορούν στην 
εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητι-
κών Δαπανών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 Αριθμ. 708 (2)
Σύσταση και καθορισμός του επιπέδου και της 

διοικητικής διάρθρωσης της Μονάδας Διασφά-

λισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 147/1990 «Μετονομασία της Ανωτάτης Βιο-

μηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών - Με-
τονομασία ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση των θεμάτων 
που ανακύπτουν» (Α’ 56).

2. Το π.δ. 310/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρε-
σιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών» (Α’ 284).

3. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση σχο-
λών» (Α’ 129).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Τα άρθρα 14, 215, 448 και 470 του ν. 4957/2022 
(Α’ 141).

6. Την υπό στοιχεία 134183/Z1/8.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 468) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για την εκλογή: α) ως Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας του Στυλιανού Κατρανίδη, Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
και β) ως Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
των κ.κ. i) Ευγενίας Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτριας πρώ-
της βαθμίδας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 
ii) Δημητρίου Κυρκιλή, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή-
ματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και 
iii) Δημητρίου Χανδράκη, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του 
Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, με θητεία τεσ-
σάρων ετών, ήτοι από 01.09.2018 έως 31.08.2022, η οποία 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022 
(Α’ 141) παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανι-
κών Αρχών και το αργότερο έως την 28η.2.2023.

7. Την υπ’ αρ. 3/6.10.2022 απόφαση της συνεδρίασης 
του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. (α. για υπάλληλο δη-
μοσίου δικαίου ομάδα ΚΑΕ Εξόδου ΑΛΕ 2120104001, 
2190201003 και 2190202001, β. για υπάλληλο Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ομάδα ΚΑΕ Εξόδου 
2120104001 και 2190201001 του ΕΦ 1019-905) από 
τη χορήγηση τoυ επιδόματος της θέσης ευθύνης του 
Προϊσταμένου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επιπέδου Τμήματος 
350,56 ευρώ μηνιαίως για υπάλληλο δημοσίου δικαίου 
και €359,83 ευρώ μηνιαίως για υπάλληλο Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου και αντίστοιχα, σε ετήσια βάση, 
4.206,72 και 4.317,96 ευρώ, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση ανεξάρτητης μονάδας στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας», 
σε επίπεδο Τμήματος, υπαγόμενη απευθείας στον Πρύτα-
νη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, στον οποίο έχει εκχωρηθεί 
η σχετική αρμοδιότητα, με αποστολή τη συνεχή βελτίωση 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου 
του Ιδρύματος, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία 
και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς 
πρακτικές, ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκ-
παίδευσης, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής 
Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Η Μονάδα Δια-
σφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) διαρθρώνεται εσωτερικά 
από: α) την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και β) την 
Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας, οι αρμοδιότητες των 
οποίων που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.

Η Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας στελεχώνεται με 
προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και προΐ-
σταται αυτής υπάλληλος, μόνιμος ή Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 
με εξειδίκευση και εμπειρία στα θέματα που σχετίζονται 
με το αντικείμενο της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 709 (3)
Σύσταση και καθορισμός του επιπέδου λειτουρ-

γίας, της δομής και της διάρθρωσης της Μονά-

δας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 147/1990 «Μετονομασία της Ανωτάτης Βιο-

μηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών - Με-
τονομασία ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση των θεμάτων 
που ανακύπτουν» (Α’ 56).

2. Το π.δ. 310/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρε-
σιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών» (Α’ 284).

3. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση σχο-
λών» (Α’ 129).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Τα άρθρα 14, 211 και 469 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
6. Την υπό στοιχεία 134183/Z1/8.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 468) 

διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
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και Θρησκευμάτων για την εκλογή: α) ως Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας του Στυλιανού Κατρανίδη, 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών και β) ως Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας των κ.κ. i) Ευγενίας Αλεξανδρο-
πούλου, Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας του Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ii) Δημητρίου Κυρκιλή, 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Βαλκανι-
κών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και iii) Δη-
μητρίου Χανδράκη, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του 
Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, με θητεία 
τεσσάρων ετών, ήτοι από 01.09.2018 έως 31.08.2022, 
η οποία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 448  του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141) παρατείνεται έως την ανάδειξη 
των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 
28η.2.2023.

7. Την απόφαση της υπ’ αρ. 3/6.10.2022 συνεδρίασης 
του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τα-
κτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασί-
ζουμε:

Τη σύσταση ανεξάρτητης μονάδας στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας με τίτλο «Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας 
και Καινοτομίας», σε επίπεδο Γραφείου, υπαγόμενη απευ-
θείας στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με 
αντικείμενο την ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τη διασύνδεσή του με 
τη βιομηχανία, τη μεταφορά της γνώσης που παράγε-
ται προς την κοινωνία και την καλλιέργεια της ιδέας της 
επιχειρηματικότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότη-
τας και με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στις κείμενες 
διατάξεις.

1. Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επιπέδου Γραφείου, έχει 
ως αποστολή τη μεταφορά στην κοινωνία της γνώσης 
που παράγεται σε τομείς αιχμής εντός του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας, μέσα από την αξιοποίηση των ερευνη-
τικών αποτελεσμάτων και της μεταφοράς τεχνολογίας, 
της ίδρυσης και ανάπτυξης τεχνοβλαστών (spin-off ) και 
της ενίσχυσης των ικανοτήτων καινοτομίας των ερευνη-
τών, με στόχο την προώθηση της ιδέας της μεταφοράς 
τεχνολογίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και προσφέρει τις ακόλου-
θες υπηρεσίες, προς τα μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ με ερευνητική δραστηριότητα, μεταδιδάκτορες 
ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές, επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές καθώς 
και προπτυχιακούς φοιτητές (Οι υπηρεσίες της Μονάδας 
Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας απευθύνονται 
σε ερευνητές και ερευνητικές ομάδες των οποίων του-
λάχιστον ένα μέλος είναι και μέλος της πανεπιστημιακής 
κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας):

α. Υπηρεσίες Εύρεσης Ευκαιριών Χρηματοδότησης
- Παροχή Πληροφοριών για πηγές χρηματοδότησης, 

για εκδηλώσεις, ενημερωτικές ημέρες ή σεμινάρια για 

τρέχουσες και επερχόμενες προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων.

- Υποστήριξη για το σχεδιασμό και την προετοιμασία 
business plan για υποβολή σε χρηματοδοτικές πηγές 
(Αngel Investors, Venture Capitals κ.ά.).

- Διασύνδεση με επιχειρηματικούς φορείς με σκοπό 
την αξιοποίηση από κοινού των ερευνητικών αποτελε-
σμάτων μέσα από την ανάπτυξη εμπορικών προϊόντων.

- Ανάδειξη και αξιολόγηση πηγών χρηματοδότησης 
με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας σε επίπεδο ωριμό-
τητας.

β. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Φοιτητών 
και Μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

- Εκπαίδευση σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, επι-
χειρηματικότητας και ανάπτυξης των ερευνητικών απο-
τελεσμάτων με σκοπό την εμπορική τους αξιοποίηση.

- Εκπαίδευση και υποστήριξη των μελών της πανε-
πιστημιακής κοινότητας στη συγγραφή ερευνητικών 
προτάσεων για τη διεκδίκηση ερευνητικών και αναπτυ-
ξιακών έργων/προγραμμάτων.

- Ανάπτυξη δράσεων καθοδήγησης (mentoring) προς 
τους φοιτητές του Α.Ε.Ι.

- Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων 
που αφορούν στην προστασία, προβολή, αξιοποίηση 
και κεφαλαιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

- Υποστήριξη καινοτόμων και επιχειρηματικών ιδεών 
των φοιτητών και των ερευνητών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών 
μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής (coaching) σε 
συνεργασία με τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες.

- Υποστήριξη στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης 
και την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών από μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας για τη σύνθεση επιχειρηματι-
κού σχεδίου και την αξιοποίηση των ερευνητικών τους 
αποτελεσμάτων.

- Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά 
με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία όπως: 
σεμινάρια ‘Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας’, ανοι-
χτά σεμινάρια ειδικής θεματολογίας, σεμινάρια δεξι-
οτήτων για τους δυνάμει νέους επιχειρηματίες (π.χ. 
Communication skills).

- Διοργάνωση δράσεων ανάπτυξης καινοτομικής νοο-
τροπίας (πχ. διαγωνισμοί καινοτομίας, hackathons, κ.ά.) 
εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας ή/και σε συνερ-
γασία με άλλα ΑΕΙ και φορείς.

- Συμμετοχή ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων προβο-
λής, συναντήσεις των δρώντων του οικοσυστήματος της 
νέας επιχειρηματικότητας, καθώς και διοργάνωση ενη-
μερωτικών δράσεων σε συνεργασία με εθνικούς φορείς 
για χρηματοδοτικά εργαλεία ωρίμανσης τεχνολογιών και 
ανάπτυξης της καινοτομίας.

γ. Υπηρεσίες Παροχής Εξειδικευμένων Συμβουλευτι-
κών Υπηρεσιών προς το Προσωπικό και τους Φοιτητές 
του Α.Ε.Ι. σε Θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικό-
τητας

- Υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων στη διαδι-
κασία ίδρυσης και ανάπτυξης εταιρειών τεχνοβλαστών 
(spin off ).
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- Υποστήριξη των ενδιαφερόμενων υποψήφιων διδα-
κτόρων για την εύρεση επιχειρήσεων προς τον σκοπό 
εκπόνησης βιομηχανικού διδακτορικού.

- Υποστήριξη για τη διαδικασία διαπίστευσης/ή πιστο-
ποίησης εργαστηρίων.

- Υποστήριξη και παρακολούθηση συμφωνιών συ-
νεργασίας που στοχεύουν στην εμπορευματοποίηση ή 
χρηματοδότηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

- Ενίσχυση γνώσεων επιχειρηματικότητας για φοιτητές 
και ερευνητές του Πανεπιστημίου.

- Υποστήριξη της διαδικασίας ίδρυσης και ανάπτυξης 
νεοφυών επιχειρήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, υπο-
ψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων και επιχειρή-
σεων έντασης τεχνολογίας (θερμοκοιτίδες).

- Υποστήριξη στη σύναψη συμβάσεων ερευνητικού 
και τεχνολογικού περιεχομένου (όπως κατοχύρωση 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, βι-
ομηχανικά σχέδια κ.λπ.), αλλά και τη διαπραγμάτευση 
με τρίτα μέρη για τον καθορισμό δικαιωμάτων παρα-
χώρησης (royalties).

δ. Υπηρεσίες Εξωστρέφειας και Διασύνδεσης με την 
αγορά

- Διάχυση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνογνω-
σίας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των καλών 
πρακτικών που παράγονται εντός του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας προς φορείς της οικονομίας και της κοινωνί-
ας μέσω της τροφοδότησης επιχειρήσεων που εδρεύουν 
στην ελληνική επικράτεια.

- Προσδιορισμός της τεχνολογικής ζήτησης, των ανα-
γκών και των ευκαιριών για αξιοποίηση της επιστημο-
νικής Έρευνας και Ανάπτυξης. Συνεργασία με Εθνικούς, 
Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, Δημόσιες 
και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις καθώς και με τη γενικότερη 
Ερευνητική Κοινότητα για την καλλιέργεια και προώθη-
ση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπως επίσης και την 
ανάπτυξη συμπράξεων ή συνεργατικών σχημάτων για 
την εκπόνηση κοινών δράσεων που εξυπηρετούν την 
αποστολή της Μονάδας.

- Υποστήριξη στην αναζήτηση συνεργατών ή εταίρων 
για τη διαμόρφωση ερευνητικών κοινοπραξιών με τον 
ιδιωτικό τομέα.

- Αξιοποίηση αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας στην προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων του, αλλά και ως πιθανών 
μεντόρων.

ε. Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Δικαιωμά-
των Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας

- Ανάπτυξη μηχανισμών αξιοποίησης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας και 
μεταφοράς τεχνολογίας.

- Υποστήριξη για αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
(συμβουλευτική - νομική βοήθεια), βιομηχανικών σχεδί-
ων, λογισμικών και εμπορικών μυστικών, με σκοπό την 
εμπορική τους αξιοποίηση από το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας ή από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ή 
από τρίτους φορείς κατόπιν παραχώρησης ή μεταβίβα-
σης των δικαιωμάτων.

- Υποβολή εισηγήσεων για τη χρηματοδότηση μέσω 
ιδίων πόρων της εμπορικής αξιοποίησης των τεχνολο-
γιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βιομηχανία.

2. Επικεφαλής της Μονάδας ορίζεται με απόφαση του 
Πρύτανη μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα 
επιστημονικά ενδιαφέροντα του οποίου σχετίζονται με 
το αντικείμενο της Μονάδας.

3. Η Μονάδα στελεχώνεται ιδίως από επιστημονικό 
εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στα θέματα που 
σχετίζονται με το αντικείμενό της. Το προσωπικό δύναται 
να προέρχεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., καθώς 
και έκτακτο προσωπικό που απασχολείται δυνάμει σύμ-
βασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή 
έργου, αν το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί 
για τη στελέχωση της μονάδας. Το έκτακτο προσωπικό 
επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 243 
του ν. 4957/2022 (Α’ 141). Η μισθοδοσία του έκτακτου 
προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό 
έργου/προγράμματος που χρηματοδοτείται από πόρους 
της Μονάδας ή ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 21575/22/ΓΠ  (4)
Μετατροπή του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού 

Κέντρου (Π.Ε.Κ) (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευ-

νας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ»), το 

οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4589/2019 

(Α’  13), σε Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας 

και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τον 

ν. 4957/2022 (Α’ 141). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 
(Α’ 31).

2. Το π.δ.  92/2013 «Μετονομασία, κατάργηση και 
ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση και 
ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» 
(Α’ 131).

3. Το π.δ. 99/2013 «Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς 
Ελλάδας» (Α’ 134).

4. Το άρθρο 23 «Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» του ν. 4589/2019 «Συνέρ-
γειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

5. Τα άρθρα 75 έως 79 του Κεφαλαίου ΙΑ’ «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 
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«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
463, ΑΔΑ: ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί 
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

7. Το γεγονός ότι η θητεία των υπηρετουσών Πρυ-
τανικών Αρχών και των υπηρετούντων Κοσμητόρων 
των Σχολών του Α.Ε.Ι., μετά από παράταση της δυνάμει 
του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 (Α’ 67), 
όπως τροποποιήθηκε με παρ.  1 του άρθρου 66 του 
ν. 4950/2022, λήγει το αργότερο την 28η.02.2023 και 
είναι αναγκαίο να εκλεγεί το Συμβούλιο Διοίκησης του 
Α.Ε.Ι. και οι νέες Πρυτανικές Αρχές του Α.Ε.Ι..

8. Την υπό στοιχεία 19623/22/ΓΠ/07-09-2022 (Β’ 4770, 
ΑΔΑ: ΩΥΙΓ469B7Ξ-3Λ8) απόφαση του Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας με την οποία καθορίζεται ο το-
μέας ευθύνης και οι επιμέρους αρμοδιότητες των Αντι-
πρυτάνεων και η σειρά αναπλήρωσης Πρύτανη.

9. Την υπό στοιχεία 19850/22/ΓΠ/09-09-2022 (ΑΔΑ: 
6ΣΨ0469Β7Ξ-Η64) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη 
περί συγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023.

10. Το άρθρο 131 «Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας 
και Καινοτομίας-Διαδικασία ίδρυσης-Αποστολή» του 
Κεφαλαίου ΙΣΤ» του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

11. Το άρθρο 425 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαί-
ου ΙΣΤ» του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

12. Την παρ. 1 του άρθρου 462 «Μεταβατικές διατάξεις 
Κεφαλαίου ΙΣΤ» του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

13. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της υπ’  αρ. 
279}29-09-2022 (Θέμα 9ο.1) συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τη μετατροπή του Πανεπιστημιακού Ερευνη-
τικού Κέντρου (Π.Ε.Κ) (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας 
Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ») του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 23 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13), σε Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) «ΙΑΣΩΝ», ως αυτοτελή ερευ-
νητική μονάδα, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Κεφαλαί-
ου ΙΣΤ’ Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομί-
ας-Διαδικασία ίδρυσης-Αποστολή σε συνδυασμό με τις 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ’ του άρθρου 
425 και τις Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ’ του 
άρθρου 462 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, 
της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την 
κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

 Αριθμ. 74861 (5)
Τροποποίηση Κανονισμού Μεταδιδακτορικής 

Έρευνας και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του 

Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκ-

παιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λει-
τουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινω-
νία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141) και ιδίως το άρθρο 223.

2) Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

3) Την υπ’ αρ. 78/2897/2.2.2017 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πατρών «Κανονισμός Μεταδι-
δακτορικής Έρευνας και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών 
του Πανεπιστημίου Πατρών» (Β’ 364).

4) Την υπ’ αρ. 6529/33333/4.10.2019 απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών «Εσωτερικός 
Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών» (Β’ 3899).

5) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (υπ΄αρ. 208/22.9.2022 συνεδρίαση).

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

To άρθρο 3 «Υποβολή πρότασης για εκπόνηση με-
ταδιδακτορικής έρευνας» της υπ’ αρ. 78/2897/2.2.2017 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών 
«Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας και Μεταδι-
δακτορικών Ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών» 
(Β’ 364), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3
Υποβολή πρότασης για Εκπόνηση 
μεταδιδακτορικής έρευνας

Εισήγηση Καθηγητή/Τμήματος
Για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας υποβάλ-

λεται για έγκριση στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής 
τεκμηριωμένη ερευνητική πρόταση Τμήματος ή Καθη-
γητή της Σχολής, ο οποίος θεραπεύει το ίδιο ή συγγε-
νές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προτεινόμενης 
έρευνας. Στην πρόταση διατυπώνεται η περιγραφή του 
γνωστικού αντικειμένου, το πρωτότυπο της έρευνας, η 
ανάγκη υλοποίησης της και η επιστημονική συμβολή 
της στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει η Σχολή και/ή 
το Ίδρυμα.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία 
δημοσιεύεται με απόφαση της Κοσμητείας, περιλαμβά-
νονται τα ακόλουθα:

1. Το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας.
2. Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την πλήρωση 

της θέσης.
3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
4. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
5. Η υπηρεσία κατάθεσης των αιτήσεων και τα στοιχεία 

επικοινωνίας. 
ΙΙ. Αίτηση από ενδιαφερόμενο
Περαιτέρω, είναι δυνατή η απευθείας υποβολή αίτη-

σης ενδιαφερομένου για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορι-
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κής έρευνας προς την Κοσμητεία της οικείας Σχολής, η 
οποία να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη ερευνητική 
πρόταση για το πρωτότυπο της έρευνας και την επιστη-
μονική συμβολή της σε γνωστικό πεδίο που θεραπεύει η 
Σχολή. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω πρόταση πρέπει 
να συνοδεύεται απαραιτήτως από τη σύμφωνη γνώμη 
Καθηγητή της Σχολής, ο οποίος έχει ίδιο ή συναφές γνω-
στικό αντικείμενο και προτείνεται ως leader/επικεφαλής 
Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Ε.Μ.Ε).

III. Ως Ε.Μ.Ε μπορεί να ορίζεται Καθηγητής, Αναπληρω-
τής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, ο οποίος δραστηριοποιείται επιστημονικά 
και/ή ερευνητικά στο γνωστικό πεδίο της μεταδιδακτο-
ρικής έρευνας.

IV. Ο τίτλος του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή (Μ.Ε.) 
δεν συνδέεται με δεσμούς εξάρτησης με το Ίδρυμα, ούτε 
εγείρει οποιαδήποτε υποχρέωση αμοιβής του από το 
Ίδρυμα».

Στο Άρθρο 8 «Δικαιώματα - Παροχές μεταδιδακτορι-
κού ερευνητή» της υπ’ αρ. 78/2897/2.2.2017 απόφασης 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών «Κανονι-
σμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας και Μεταδιδακτορι-
κών Ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Β’ 364), 
προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες, δύναται να 
αιτούνται χρηματοδότησης (ενδεικτικά για αναλώσιμα, 
εξοπλισμό και υπηρεσίες για υλοποίηση της έρευνάς 
τους, μετρήσεις πεδίου και αποζημίωση υποστηρικτικού 
προσωπικού, κ.λπ.) από τον προϋπολογισμό του Τμήμα-
τος ή της Σχολής μετά από σχετικές αποφάσεις της Συ-
νέλευσης ή της Κοσμητείας, καθώς και για τη συμμετοχή 
τους σε συνέδρια από άλλους πόρους».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 78/2897/2.2.2017 (Β’ 364) 
απόφαση με της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 7 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   
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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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