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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την υπό στοιχεία 32950/Γ1/23.3.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), 
όπως ισχύει, του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), του 
π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιο-
τήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων (Α΄ 119), του π.δ. 83/2019 «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), την 
υπό στοιχεία 41366/Γ1/30.3.2020 υπουργική απόφαση 
πρόσληψης του Νικόλαου Γεωργαντά του Θεοφάνη 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250_ΑΔΑ: ΩΔΤΑ46ΜΤΛΗ-Ν12), στο Ιδιαίτερο 
Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Αναστασί-
ας Γκίκα, το υπ’ αρ. 589/9.3.2021 υπηρεσιακό σημείωμα 
από το Ιδιαίτερο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Πρω-
τοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής, Αναστασίας Γκίκα και την υπ’ αρ. 363/8.2.2021 
(Γραφείο Γενικής Γραμματέως) αίτηση παραίτησης του 
Νικόλαου Γεωργαντά του Θεοφάνη, γίνεται αποδεκτή 
από 08.02.2021 η αίτηση παραίτησης του Νικόλαου Γε-
ωργαντά του Θεοφάνη με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 053601, δικηγόρου 
με Α.Μ.: 028321 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κά-
τοχου μεταπτυχιακού Διπλώματος από τη σε θέση συ-
νεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου στο ιδιαίτερο Γραφείο 
της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Αναστασίας Γκίκα.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2159272762/23.3.2021).

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 1107 
Εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης 

Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δεδομέ-

νων (Laboratory of Applied Statistics, Probability 

and Data Analysis) του Τμήματος Στατιστικής της 

Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληρο-

φορίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

2. το π.δ. 78/2013 «Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 119),

3. τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

4. τις διατάξεις των άρθρων 65 έως 70 του ν. 4692/2020 
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),

5. την υπό στοιχεία 108159/Ζ1/21.8.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την οποία 
διαπιστώνεται η εκλογή του Δημητρίου Μπουραντώνη 
του Χαραλάμπους, Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστημών του Ιδρύματος, ως Πρύτανη του Οικο-
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νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία από 1.9.2020 
έως 31.8.2024 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677/2020),

6. την υπ’ αρ. 4266/21.7.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 567) απόφαση 
του Πρύτανη περί εκλογής του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας 
Ιωάννη Ντζούφρα ως Προέδρου του Τμήματος Στατιστι-
κής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληρο-
φορίας για το χρονικό διάστημα 1.9.2020 έως 31.8.2022,

7. την υπ’ αρ. 2563/25.4.2017 (Β΄ 1643) απόφαση του 
Πρύτανη περί μετονομασίας του εργαστηρίου με τίτλο: 
«Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυ-
σης Δεδομένων» (υπό στοιχεία 78030/Β1/22.12.2003, 
Β΄ 2000) σε «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής, 
Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δεδομένων» (τίτλος στα 
αγγλικά: Laboratory of Applied Statistics, Probability 
and Data Analysis) και αντικατάσταση του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του,

8. την υπ’ αρ. 257/18.2.2021 προκήρυξη εκλογών για 
την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Ανάλυσης 
Δεδομένων του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επι-
στημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9. την υπ’ αρ. 1084/18.3.2021 επιστολή του Προέδρου 
του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας και το συνημμένο σε 
αυτήν πρακτικό για την Εκλογή Διευθυντή του Εργα-
στηρίου «Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων και 
Ανάλυσης Δεδομένων» (Laboratory of Applied Statistics, 
Probability and Data Analysis), διαπιστώνουμε:

την εκλογή του Στυλιανού Ψαράκη του Αντωνίου με 
ΑΔΤ: ΑΙ 618067, Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής, ως 
Διευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Στατιστικής, 
Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δεδομένων (Laboratory of 
Applied Statistics, Probability and Data Analysis) του 
Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τε-
χνολογίας της Πληροφορίας, με τριετή θητεία από τη 
δημοσίευση της παρούσας.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 12693 
Παραίτηση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμή-
ματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3.7.2019 διαπιστωτική 

πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση Υ.Ο.Δ.Δ. 809) με θέμα 
«Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και την 

υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12.8.2020 διαπιστωτική πρά-
ξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 
650) με θέμα «Παράταση της θητείας του Πρύτανη και 
των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως 
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 97 και 131 του ν. 4692/2020 
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).

4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19.6.2020 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη 
και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών ορ-
γάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και 
των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων 
που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων 
των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481).

5. Την υπ’ αρ. 30659/23.7.2020 πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Υ.Ο.Δ.Δ. 
589), με την οποία διαπιστώθηκε ότι ως Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκλέχθηκε ο 
Ιωάννης Παπαγεωργίου του Φιλώτα, αναπληρωτής κα-
θηγητής του οικείου Τμήματος, με θητεία από 1.9.2020 
έως 31.8.2022.

6. Το υπ’ αρ. 9117/17.2.2021 έγγραφο του Κοσμήτο-
ρα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Α.Π.Θ. με συνημμένα: α) την από 27.1.2021 αίτηση 
παραίτησης του αναπληρωτή καθηγητή Ιωάννη Παπαγε-
ωργίου του Φιλώτα από τη θέση του Αναπληρωτή Προ-
έδρου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της οικείας 
Σχολής του ΑΠΘ και β) απόσπασμα πρακτικού της υπ’ 
αρ. 78/12.2.2021 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχο-
λής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., 
αναφορικά με την παραίτηση του αναπληρωτή καθη-
γητή Ιωάννη Παπαγεωργίου του Φιλώτα από τη θέση 
του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών της οικείας Σχολής του Α.Π.Θ.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνει:

Την παραίτηση του αναπληρωτή καθηγητή Ιωάννη 
Παπαγεωργίου του Φιλώτα, με ΑΔΤ: ΑΒ 538012, από τη 
θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτι-
κών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1019Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 236/26.03.2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. 12723 
Εκλογή Διευθυντή Πανεπιστημιακού Εργαστη-

ρίου Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη του 

τμήματος ιατρικής της Σχολής Επιστήμων Υγεί-

ας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για τη έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του 
ν. 4690/2020.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 114 και 115 του 
ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες δι-
ατάξεις».

5. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19.6.2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 2481).

6. Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ιατρικής 
Γενετικής στην Κλινική Πράξη» στο Χειρουργικό Τομέα 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β΄ 4061/2016).

7. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 465) 
διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Το υπ’ αρ. 51/13.11.2020 έγγραφο με θέμα «Προκή-
ρυξη Θέσης Διευθυντή Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής 
στην Κλινική Πράξη» του Χειρουργικού Τομέα του Τμή-
ματος Ιατρικής.

9. Το υπ’ αρ. 64/3.12.2020 έγγραφο με θέμα «Διαβίβα-
ση πρακτικών εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Ιατρι-
κής Γενετικής στην Κλινική Πράξη» του Διευθυντή του 
Χειρουργικού Τομέα και συνημμένα σε αυτό πρακτικά.

10. Το υπ’ αρ. 12723/25.2.2021 έγγραφο με θέμα «Εκλο-
γή Διευθυντή Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής στην Κλι-
νική Πράξη» της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνει:

Ότι ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετι-
κής στην Κλινική Πράξη του Χειρουργικού Τομέα του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκλέχθηκε ο Ιωάννης Γεωρ-
γίου του Αποστόλου με ΑΔΤ ΑΒ 620010, Καθηγητής του 
οικείου Τμήματος, για τριετή θητεία.

Ιωάννινα, 16 Μαρτίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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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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