
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Κ3/58084 
   Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των 

προτύπων επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 21 και της παρ. 4 του άρθρου 

169, των άρθρων 7 και 16-20, του ν. 4763/2020 «Εθνικό 
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχε-
τικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση 
νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE 
L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελ-
ληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 254),

β) του ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167),

γ) των άρθρων 117 έως και 159 του ν. 4610/2019 «Συ-
νέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία 
του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70),

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119),

στ) της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018 (Α’ 102),
ζ) του εδαφίου στστ) της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 

16 του ν. 4354/15 (Α’ 176),
η) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 

κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

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

ι) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

2. Το από 10/04/2021 πρακτικό της 2ης συνεδρίασης 
της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), με τη 
θετική διατύπωση γνώμης,

3. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας για τη ρύθμιση θεμάτων του Εκπαιδευτικού 
Οδηγού των Π.ΕΠΑ.Λ.,

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/291/56519/
Β1/20-5-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οργάνωση και λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ.

1. Τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) είναι 
ημερήσιες σχολικές μονάδες που ανήκουν στη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση.

2. Η φοίτηση είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις 
Α’, Β’ και Γ’.

3. Τα προγράμματα διδασκαλίας των Π.ΕΠΑ.Λ. πε-
ριλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήμα-
τα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού 
χαρακτήρα, μαθήματα τομέα, μαθήματα ειδικοτήτων, 
ειδικά μαθήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο οικονομικό- 
αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή που εδρεύει το 
Π.ΕΠΑ.Λ. και πρακτική άσκηση (1) μία ημέρα της εβδο-
μάδας για τις τάξεις Β’και Γ’ και για έξι (6) ώρες, η οποία 
εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του εργαστηρια-
κού μέρους των μαθημάτων, σε φορείς του δημόσιου και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεις ιδιωτικού 
τομέα της περιοχής και σύμφωνα με τις προτάσεις του 
οικείου Σ.Π.Α.Α.Ε.. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε 
λόγο δεν μπορεί να γίνει πρακτική άσκηση εφαρμόζεται 
το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α’ τάξης περιλαμβά-
νει, κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής 
παιδείας και μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης 
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προσανατολιστικού χαρακτήρα. Οι μαθητές υποχρε-
ούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα. Η Β’ τάξη 
χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα 
διδασκαλίας της Β’ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους 
τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα 
επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να 
παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθή-
ματα του τομέα που επιλέγουν. Η Γ’ τάξη χωρίζεται σε 
ειδικότητες ανά τομέα. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της 
Γ’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας που 
είναι κοινά για όλες τις ειδικότητες και μαθήματα ειδικο-
τήτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα 
μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζό-
μενα μαθήματα γενικής παιδείας.

4. Οι μαθητές σε κάθε τμήμα της Α’, Β’ και Γ’ τάξης των 
Π.ΕΠΑ.Λ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι 
δύο (22).

5. Στους μαθητές των Π.ΕΠΑ.Λ. χορηγούνται δωρεάν τα 
διδακτικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα και μπορεί 
να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.

6. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμα-
κευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών 
που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήρια 
των Π.ΕΠΑ.Λ., κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν 
καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.

7. Το σύνολο των μαθημάτων δύναται να γίνονται σε 
ειδικά διαμορφωμένες θεματικές αίθουσες διδασκαλίας. 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών δεν επαρκεί 
οι αίθουσες δύναται να είναι διαθεματικές.

Άρθρο 2
Φοίτηση και εγγραφή στα Π.ΕΠΑ.Λ.

1. Η λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ. ξεκινά από το σχολικό 
έτος 2021-2022 για την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό 
έτος 2022-2023 για τη Β’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και από το σχο-
λικό έτος 2023-2024 για τη Γ’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ.

2. Στην Α’ τάξη εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου 
Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου 
Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Ο μαθητής ή οι 
γονείς/κηδεμόνες του, εάν είναι ανήλικος, υποβάλλει 
ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το Π.ΕΠΑ.Λ. της επι-
λογής του, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, 
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία πραγματοποιεί-
ται με τον τρόπο και σε χρόνο που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις. Ο Διευθυντής του σχολείου κατατάσσει τους 
μαθητές κατά φθίνουσα σειρά βαθμού του απολυτηρί-
ου τίτλου εγγραφής μέχρι την κάλυψη όλων των δια-
τιθέμενων θέσεων. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής 
τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες δι-
ατάξεις για τα ΕΠΑ.Λ. Κενές θέσεις που ανακύπτουν σε 
επόμενη της εισαγωγής τάξης θα καλύπτονται ύστε-
ρα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 
ενδιαφερόμενους μαθητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα 
εγγραφής ή μετεγγραφής στην τάξη αυτή, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και βάσει του βαθμού προαγωγής 
τους από την προηγούμενη τάξη.

3. Οι μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων της υφιστάμενης 
σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουργεί 
παράλληλα και Πρότυπο ΕΠΑΛ, κατά το σχολικό έτος 
2021-2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη φοίτησή 
τους στην τάξη στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, κατά τα 
σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις για τα ΕΠΑ.Λ.

4. Οι μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων της υφιστάμενης 
σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουρ-
γεί παράλληλα και Πρότυπο ΕΠΑ.Λ., προάγονται, απο-
λύονται ή/και αποκτούν πτυχίο έως το σχολικό έτος 
2022-2023, σύμφωνα με τις κείμενες περί αξιολόγησης 
διατάξεις.

Άρθρο 3
Τίτλοι σπουδών - Ισοτιμία - 
Επαγγελματικά δικαιώματα

1. Στους αποφοίτους του Π.ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυ-
τήριο Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο 
ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσό-
ντων.

2. Τα απολυτήρια των Προτύπων Επαγγελματικών Λυ-
κείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Επαγγελματι-
κών Λυκείων και με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.

3. Τα Πτυχία ειδικότητας των Π.ΕΠΑΛ. είναι ισότιμα 
με τα πτυχία των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχης 
ειδικότητας. Οι απόφοιτοι των Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν τα ίδια 
επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να λάβουν τις 
ίδιες άδειες άσκησης επαγγέλματος με τους αποφοίτους 
των ΕΠΑ.Λ.

4. Οι απόφοιτοι των Π.ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους σε άλλο ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυ-
χίου άλλης ειδικότητας, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθη-
τείας καθώς και στα τμήματα και στις σχολές των Α.Ε.Ι., 
με τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται για τους απο-
φοίτους των ΕΠΑ.Λ.

5. Όλοι οι τύποι τίτλων σπουδών και όλα τα έγγραφα 
που διακινούνται ή χρησιμοποιούνται από το Π.ΕΠΑ.Λ. 
διαφοροποιούνται από τα έγγραφα των ΕΠΑ.Λ. με την 
προσθήκη της λέξης «Πρότυπο» πριν από τις λέξεις 
«Επαγγελματικό Λύκειο».

6. Τα πρώτα απολυτήρια και τα πρώτα πτυχία του Π.Ε-
ΠΑ.Λ. εκδίδονται από το σχολικό έτος 2023-2024.

Άρθρο 4
Διευθυντής και Υποδιευθυντής/ές

1. Ο Διευθυντής και ο/οι Υποδιευθυντής/ές της υφι-
στάμενης σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και 
λειτουργεί παράλληλα Πρότυπο ΕΠΑ.Λ., συνεχίζουν να 
ασκούν τις αρμοδιότητές τους και στις δύο προαναφερό-
μενες σχολικές μονάδες μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

2. Για τον ορισμό Υποδιευθυντή/Υποδιευθυντών κατά 
την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4547/2018 (Α’  102) λαμ-
βάνεται υπόψη το σύνολο των μαθητών και από τις δύο 
προαναφερόμενες σχολικές μονάδες. Το ίδιο σύνολο 
των μαθητών λαμβάνεται υπόψη για το επίδομα του Δι-
ευθυντή κατά το εδάφιο στστ) της περ. β της παρ. 1 του 
άρθρου 16 ν. 4354/2015 (Α’ 176).
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Άρθρο 5 
Εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Τα Π.ΕΠΑ.Λ. στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυ-
ξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, με την 
κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση, την παιδαγωγική 
επάρκεια και εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να εφαρ-
μόσουν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, να αξιοποιή-
σουν σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό στην επαγγελματική 
εκπαίδευση, πιλοτικές δράσεις σύνδεσης με την αγορά 
εργασίας και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να 
εκπληρώσουν τους γενικούς σκοπούς των Π.ΕΠΑ.Λ., 
όπως καθορίζονται στην παρ.  1 του άρθρου 16 του 
ν. 4763/2020 (Α’ 254).

2. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της υφιστάμε-
νης σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουρ-
γεί παράλληλα Πρότυπο ΕΠΑ.Λ., διατηρεί την οργανική 
του θέση και μετά την πλήρη λειτουργία του νεοϊδρυ-
θέντος Π.ΕΠΑ.Λ., κατά το διδακτικό έτος 2023-2024, οι 
ανωτέρω εκπαιδευτικοί εντάσσονται, με τις οργανικές 
τους θέσεις, στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Π.ΕΠΑ.Λ.

3. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί των Π.ΕΠΑ.Λ. επιμορ-
φώνονται στο Κέντρο Επιμόρφωσης που ιδρύεται σε 
κάθε Π.ΕΠΑ.Λ. στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους, 

ιδίως για την περιοδική ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις 
στην επιστήμη τους και τη διδακτική των αντικειμένων 
τους, καθώς και για την απόκτηση των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για το εκπαιδευτικό τους έργο στο Π.ΕΠΑ.Λ. 
Στην επιμόρφωση συνδράμουν κυρίως Α.Ε.Ι., ερευνητι-
κοί φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής.

4. Όσοι από τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς δεν επι-
θυμούν την ένταξή τους στο Π.ΕΠΑ.Λ., τοποθετούνται 
κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους 
υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των 
μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους 
σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, και 
όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων 
όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Μαΐου 2021

  Η Υπουργός 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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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,

*02021802505210004*
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