
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς μηχανογραφικού εξοπλισμού 
προς την Πρεσβεία Πράγας μηχανογραφικού εξο-
πλισμού προς την Πρεσβεία Πράγας.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Data Science and Machine 
Learning» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τε-
χνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργί-
ας του.

3 Κατανομή μίας θέσης μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεάς μηχανογραφικού εξοπλισμού 

προς την Πρεσβεία Πράγας μηχανογραφικού 

εξοπλισμού προς την Πρεσβεία Πράγας.

  Με την υπό στοιχεία 26753/02-06-2021 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 185), όπως αυτές συ-
μπληρώθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110), γίνε-
ται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς του Επίτιμου Προξένου 
της Ελλάδας στο Παρντούμπιτσε Τσεχίας μηχανογραφι-
κού εξοπλισμού προς την Πρεσβεία Πράγας, αξίας τεσ-
σάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800 €).

  Ο Υπουργός Εξωτερικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 

   Αριθμ. απόφ. 506/2.6.ακ./26.02.2021 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Data Science and Machine 

Learning» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τε-

χνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-

ου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουρ-

γίας του .

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’  266).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/ 
2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 83).

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

4. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 
εγκύκλιο - Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189/02.08.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος».

7. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (ΥΟΔΔ 637/2020).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 212/26-01-2021 συνεδρία-
σης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 506/26.02.2021 συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

10. Την υπ’ αρ. 519/05.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Θετικών 
Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Data Science and Machine Learning» στη 
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) θα λει-
τουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Data Science 
and Machine Learning» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (A΄ 114) 
και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (Α΄ 266).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ «Data Science and Machine Learning» 
(Επιστήμη των Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση) είναι 
να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες γύρω από σύγχρο-
νες μεθόδους και σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία της 
Επιστήμης των Δεδομένων και της Μηχανικής Μάθη-
σης, κατά τρόπο κατανοητό και με μεθόδους ενεργούς 
μάθησης.

To ΠΜΣ επικεντρώνεται στις υπολογιστικές (hands-on) 
εφαρμογές των μεθόδων αυτών, με χρήση δεδομένων 
από τα πεδία των σύγχρονων επιστημών (θετικές επιστή-
μες, επιστήμες του μηχανικού, πληροφορική, ανθρωπι-
στικές επιστήμες, επιστήμες υγείας). Ταυτόχρονα, οι φοι-
τητές θα εκπαιδευθούν σε γλώσσες προγραμματισμού 
και σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία. Το ΠΜΣ στοχεύει 
να συνδυάσει βασική γνώση με συγκεκριμένες εφαρ-
μογές ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τις κατάλληλες 
σύγχρονες δεξιότητες σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη 
αγορά εργασίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη 
λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
με τίτλο: «Data Science and Machine Learning». Ο τίτλος 
θα απονέμεται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ συγγε-
νούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προϋπόθεση για την επιλογή 
αποτελούν: (α) η πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής 
γλώσσας επιπέδου Γ1 (C1), σύμφωνα με το Κοινό Ευρω-
παϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.) του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, και (β) η γνώση οποιασδήποτε 
άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας, επιπέδου Β2.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη, τα οποία περι-
λαμβάνουν τέσσερις (4) θεματικές ενότητες. Η ελάχιστη 
χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος είναι δύο (2) έτη.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα διδασκαλίας

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Ειδίκευσης «Data Science and Machine Learning» εί-
ναι 120 ECTS (60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος). Αναλυτικά, 
η διάρθρωση του Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:

1ο έτος:
ΘΕ: “Mathematics for Machine Learning” (30 ECTS), με 

γνωστικά αντικείμενα:
- Linear Algebra
- Calculus
- Statistics and Probabilities
ΘΕ: ”Foundations in Computer Science” (30 ECTS), με 

γνωστικά αντικείμενα:
- Data Structures, Algorithms and Databases
- Data Science Fundamentals
- Artificial Intelligence
2ο έτος:
ΘΕ: “Algorithmic Techniques and Systems for Data 

Science and Machine Learning” (30 ECTS), με γνωστικά 
αντικείμενα:

- Machine Learning and Data Mining
- Big Data Analytics
- Distributed Learning
ΘΕ: ”Numerical and Computational Techniques for 

Data Science and Machine Learning” (30 ECTS), με γνω-
στικά αντικείμενα:

- Supervised/Unsupervised Learning
- Neural Networks and Deep Learning
- Optimization
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η 

αγγλική.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
242 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της παρ. 2 του άρθρου 
171 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). Οι διδάσκοντες (Συνεργα-
ζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα 
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επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απαιτηθεί να 
μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που 
θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμ-
μένων φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2026-2027 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 
(Α’ 83).

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 4 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

I

    Αριθμ. 5852/03-06-2021  (3)
Κατανομή μίας θέσης μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το π.δ. 92/2003 (Α’ 83 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Μακεδονίας»). 
2. Το π.δ. 72/2013 (Α’ 119 - «Μετονομασία Τμήματος, 

συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανα-
συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας»). 

3. Το Κεφάλαιο Γ’ (άρθρα 13-22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 (Α’ 70 - «Συ-
νέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία 
του Κράτους και λοιπές διατάξεις»). 

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 και την παρ. 2 του άρθρου 
14 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).

6. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων υπό στοιχεία 153881/Ζ2 («Κατανομή θέσεων για 
την πρόσληψη μελών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στα Πα-
νεπιστήμια το έτος 2021»).

7. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 83 
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).

8. Την υπό στοιχεία ΣΤ9/Σ132/09-02-2021 απόφαση 
της Συγκλήτου σχετικά με την «Κατανομή μίας νέας θέ-
σης Ε.Τ.Ε.Π. σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας» (Β’ 692).

9. Την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχο-
λής από τη συνεδρίασή της υπ’ αρ. 2/01-03-2021 σχετικά 
με την «Κατανομή μίας νέας θέσης Ε.Τ.Ε.Π. σε Τμήμα της 
Πολυτεχνικής Σχολής».

10. Την εισήγηση του Πρύτανη. 
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

την κατανομή μίας (1) θέσης Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Μη-
χανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 3 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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*02025281406210004*

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,

Downloaded from eduguide.gr


