
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 125772/Ζ1/28.7.2016 
κοινής υπουργικής απόφασης «Επιτροπή Ελέγχου 
Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και 
Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστά-
σεων Διδακτικών Συγγραμμάτων» όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 2433).

2 Συμπλήρωση της υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/
14-5-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: Κα-
θορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις 
Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευ-
θύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης για το ακαδ. έτος 2020-2021 (Β΄ 1853).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 66854/Z1 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 125772/Ζ1/28.7.2016 

κοινής υπουργικής απόφασης «Επιτροπή Ελέγ-

χου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων 

και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Εν-

στάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων» όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 2433). 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 «Δομή, 

λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των» (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις » (Α' 143), 
όπως ισχύει.

3. Τον ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλη-
σιαστικής Εκπαίδευσης» (A' 14), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-

σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

9. Την υπ’ αρ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» 
(Β’ 3009).

10. Την υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη». (Β΄3051).

11. Την υπ’ αρ. 125772/Ζ1/28.7.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών 
Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγ-
χου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄2433 - Διορθ. σφαλμ. στο 
Β΄ 3138).

12. Την υπ’ αρ. 125766/Ζ1/28.7.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας 
επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμ-
μάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.». (Β΄2433 - 
Διορθ. σφαλμ. στο Β΄ 3138).

13. Την υπ’ αρ. 125768/Ζ1/28.7.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών 
Συγγραμμάτων» (Β΄2433 - Διορθ. σφαλμ. στο Β΄ 3138).

14. Την υπ’ αρ. Φ.1/76244/Β3/30.6.2010 υπουργική 
απόφαση «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτι-
κών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές 
των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και της πληρωμής των δικαιούχων 
εκδοτών» (Β’ 957), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, όπως βεβαιώνεται με την υπ’ 
αρ. Φ.1/Γ/212/58987/Β1/19-5-2020 εισήγηση της Γενικής 
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Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 125772/Ζ1/28.7.2016 κοινή 

υπουργική απόφαση «Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης 
Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματολη-
πτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμά-
των», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄2433), ως εξής:

«Το προβλεπόμενο στις διατάξεις της τελευταίας πε-
ρίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 125772/
Ζ1/28.7.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιτροπή 
Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων 
και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσε-
ων Διδακτικών Συγγραμμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (Β΄ 2433), ποσοστό επί των διανεμηθέντων 
συγγραμμάτων για το οποίο η Επιτροπή Ελέγχου Κοστο-
λόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων διενεργεί έλεγχο 
προσδιορισμού του κόστους, μειώνεται σε 5%. Η μείωση 
αυτή ισχύει αποκλειστικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2020

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ 

Ι

Αριθμ. Φ.253.1/67067/Α5  (2)
    Συμπλήρωση της υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/

14-5-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: Κα-

θορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις 

Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κα-

τευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021 (Β΄ 1853). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1Α η οποία προστέθη-

κε με το άρθρο 166 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) στο τέλος 
της παραγράφου 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την πα-
ράγραφο 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο ζ, του άρ-
θρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό 
προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 100 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 
100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε εκ 
νέου με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 
(Α΄ 167).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 
241 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14).

6. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 13 εδάφιο δ, του 
άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο 
αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 100 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12).
8. Την υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 υπουργική 

απόφαση «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών 
στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευ-
θύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 
το ακαδ. έτος 2020-2021» (Β΄ 1853).

9. Το υπ’ αρ. 2878/1-6-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των αποφοίτων των 
προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύ-
στημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 καθώς και 
το σύνολο των υποψηφίων που θα διαγωνισθούν με το 
νέο σύστημα που ισχύει το τρέχον έτος ανά κατηγορία 
(ημερήσια ΓΕΛ – εσπερινά ΓΕΛ).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) κατ’ εφαρμογή των 
οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

11. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/247/66848/Β1/2-6-2020 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού.

12. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπ΄αρ. Φ.253.1/56061/Α5/
14-5-2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθ-
μού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα 
και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021». 
(Β΄ 1853), ως εξής:

Μετά τους ΠΙΝΑΚΕΣ με τον αριθμό εισακτέων σπου-
δαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές 
Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, κατά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύ-
θυνση Τμήματος και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, προστίθεται 
παράγραφος ως ακολούθως:

Για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποί-
οι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησί-
ων ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 
2018-2019 (παλαιό σύστημα) για την εισαγωγή τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2020-21, ορίζεται 
ποσοστό θέσεων 9,51% επί των θέσεων του αριθμού 
εισακτέων της υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 
(Β΄ 1853) υπουργικής απόφασης για τις Σχολές, τα Τμή-
ματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων 
των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 
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Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τε-
χνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και των Ανωτέρων 
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν 
στην κατηγορία των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές 
εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020.

Για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι 
θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών 
ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-
2019 (παλαιό σύστημα) για την εισαγωγή τους στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2020-21, ορίζεται πο-
σοστό 13,66% επί των θέσεων που αντιστοιχούν στο καθ΄ 
υπέρβαση ποσοστό 1% της κατηγορίας των Εσπερινών 
ΓΕΛ επί του αριθμού εισακτέων της υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/
Α5/14-5-2020 (Β΄ 1853) υπουργικής απόφασης για τις Σχο-
λές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των 
Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησι-
αστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και των Ανωτέ-
ρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίστηκαν με βάση τον 
αριθμό των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που 
θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολι-
κό έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα) σε σχέση με το 
συνολικό αριθμό των υποψηφίων του σχολικού έτους 
2019-2020 έτσι όπως περιγράφονται στον συνοδευτικό 
Πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα-
ρούσας απόφασης.

Το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων με το παλαιό 
σύστημα θα αποδοθεί στα κατά περίπτωση συναρμόδια 
Υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων 
της κατηγορίας αυτής για τα Τμήματα και τις Σχολές που 

τα αφορούν, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων 
Υπουργών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους 
διατάξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ
με το πλήθος υποψηφίων που δήλωσαν συμμετοχή 

στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 με το παλαιό 
και νέο σύστημα αντίστοιχα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ημερήσιου Γενικού Λυκείου – 
Νέο Σύστημα (συμπεριλαμβάνο-
νται και όσοι μαθητές Γ΄ τριετούς 
εσπερινού δήλωσαν συμμετοχή 
στις πανελλαδικές εξετάσεις της 
Γ΄ ημερησίου ΓΕΛ)

73460

Ημερήσιου Γενικού Λυκείου – 
Παλαιό Σύστημα 7718

Εσπερινού Γενικού Λυκείου – 
Νέο Σύστημα 847

Εσπερινού Γενικού Λυκείου – 
Παλαιό Σύστημα 134

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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*02022211106200004*

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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