
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 
31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική 
Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» 
(Β’ 3240).

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκ-
παίδευση» (“Special Education and Instruction”).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/214698/ΔΠΓΚ (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 

31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική 

Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» 

(Β’ 3240). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 

του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

γ) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4442/2016 «Νέο 
θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστη-
ριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

5. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

6. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβα-
ση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πο-
λιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3777).

8. Το υπ’ αρ. 139005/29-12-2020 αίτημα του αρμόδιου 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

9. Το από 04.01.2021 αίτημα του αρμόδιου Β’ Τμήματος 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

10. Την από 07/01/2021, μέσω ηλεκτρονικού μηνύ-
ματος, γνώμη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυ-
βέρνησης.

11. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής 
ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Στο σκέλος των εσόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτι-
κή Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού - 
Έσοδα» της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού 
προϋπολογισμού» (Β’ 3240), με το οποίο καθορίζεται η 
αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων του κρατι-
κού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, 
εγγράφεται νέος πεμπτοβάθμιος και ο αντίστοιχος εκτο-
βάθμιος λογαριασμός εσόδων, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1ος 
βαθμός

2ος 
βαθμός

3ος 
βαθμός

4ος 
βαθμός

5ος 
βαθμός

6ος 
βαθμός Περιγραφή

Παλαιός 
Κωδικός 
Τακτικού 

Π/Υ

Παλαιός 
Κωδικός 

ΠΔΕ

1 14 145 14501 1450113 1450113

Παράβολα για την 
άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας υπό 

καθεστώς γνωστοποίησης ή 
και έγκρισης

νέος νέος

1 14 145 14501 1450113 1450113001

Παράβολα για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας 

υπό καθεστώς γνωστοποίησης 
ή και έγκρισης νέος

νέος νέος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησηςκ.α.α.
Η Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης

ΠΑΓΩΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 522/08-01-2021 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-

δευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών, με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκ-

παίδευση» (“Special Education and Instruction”). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουρ-

γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. την υπ’  αρ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ’ αρ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334),

4. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

5. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν,

8. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15,

10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ (15η συνεδρίαση 23/7/2020),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 2-12-2020),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(10η συνεδρίαση 10-12-2020),

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού απο-
φασίζει:

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» 
(“Special Education and Instruction”) από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το ΠΤΔΕ του EKΠΑ θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
ΠΜΣ με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (“Special 
Education and Instruction”) από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» έχει ως σκο-
πό την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευ-
νητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών της 
τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να 
μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστη-
μονικής έρευνας, στην προαγωγή της επιστημονικής 
γνώσης και στην εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών 
στους τομείς της Ειδικής Αγωγής, Εκπαίδευσης και Ψυ-
χολογίας των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 
σπουδών στo ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», τα 
επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αναμένονται 
να είναι:

- η εξοικείωση με προφίλ παιδιών και εφήβων που 
χρήζουν Ειδικής Αγωγής, χαρακτηριστικά ή/και κλινικά 
παραδείγματα ανά αναπηρία και συναφείς δυσκολίες 
στο γνωστικό, συμπεριφορικό και επικοινωνιακό τομέα,

- η γνώση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πρακτικών 
και εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, με 
στόχο την παρέμβαση σε ατομικό, οικογενειακό και σχο-
λικό επίπεδο,

- η αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευτικών στο 
Γενικό Σχολείο, των επαγγελματιών και των επιστημό-
νων Ειδικής Αγωγής, με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη 
παρέμβαση,

- η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ει-
δικού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στις 
δομές Ειδικής Αγωγής και εν γένει Εκπαίδευσης,

- η βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτή-
των όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον χώρο 
της Ειδικής Αγωγής και εν γένει Εκπαίδευσης, με βάση τη 
φιλοσοφία της σχολικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής 
συμπερίληψης,

- η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία (ΑμΑ) και των 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμΕΕΑ) για την 
ομαλή μετάβασή τους προς την ενηλικίωση,

- η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εργάζονται 
στις δομές Ειδικής Αγωγής και εν γένει Εκπαίδευσης, 
μέσω ενός εκσυγχρονισμένου επιμορφωτικού έργου, 
με έμφαση στον καθολικό σχεδιασμό για όλους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (“Special 
Education and Instruction”).

Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ του 
ΕΚΠΑ.

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές 
φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και 
επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και στην 
εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-

δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 
οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών, 
δ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή, 
στ) τέλη φοίτησης.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία, επειδή τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτο-
νται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότη-
σης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.400 € 
συνολικά (600 €/εξάμηνο φοίτησης), τα οποία καταβάλ-
λονται πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-2030, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Προγράμματος «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» 
(“Special Education and Instruction”), καθώς και από τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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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,

*02001171901210004*
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