
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153/79899/
Α5/21.05.2019 υπουργικής απόφασης «Πρόσβα-
ση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 
σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού ει-
σακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές 
κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, …» 
(Β’ 1904 και Β’ 1940).

2 Κατανομή σαράντα επτά (47) ατόμων επιτυχό-
ντων κατηγορίας ΤΕ, ως τακτικό προσωπικό στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.153/159094/Α5 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153/79899/

Α5/21.05.2019 υπουργικής απόφασης «Πρόσβα-

ση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 

σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού ει-

σακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κα-

τευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, …» 

(Β’ 1904 και Β’ 1940). 

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  3, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν καθώς και της παρ 4 του άρθρου 43 του 
ν. 4186/2013 (Α’ 193).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ν. 4342/2015 (Α’ 143) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, … και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 
193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610
(Α’ 70).

4. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (Α’ 199) «Ειδική Αγωγή 
και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4327/2015 «Επεί-
γοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (Α’ 50).

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/
2015 «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 164).

7. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

8. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

9. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

10. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

11. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανε-
πιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) 
και τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4664/2020 (Α’ 32).

13. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/
Α5/21.05.2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 1904 και Β’ 1940 
Διορθώσεις Σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγ-
γελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του 
συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και 
Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστη-
μίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχο-
λών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής 
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημί-
ας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 και εφεξής».

14. Την υπό στοιχεία Φ.151/24463/Β6/4-3-2009 υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογικών ορ-
γάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυ-
τηρίου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ» (Β’ 422), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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15. Την υπό στοιχεία Φ.153/113019/Α5/01-09-2020 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός πανελλαδικά εξε-
ταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού 
Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
σχολικού έτους 2020-2021» (Β’ 3821).

16. Την υπό στοιχεία Φ6/124758/Δ4/21-09-2020 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέ-
ας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων 
της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το 
σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 4094).

17. Την υπό στοιχεία 211076/ΓΔ4/6-12-2018 υπουργι-
κή απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέ-
ντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του 
προσωπικού τους» (Β’ 5614).

18. Την υπό στοιχεία Φ2/65921/Δ4/21-4-2017 (Β’ 1426) 
υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθη-
μάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας 
της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού 
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)», όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία Φ2/95229/Δ4/6-6-2017 (Β’ 2072), 
Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (Β’ 2122) και Φ2/160042/Δ4/
26-9-2018 (Β’ 4373 - Διορθώσεις σφαλμάτων στο Β’ 4815) 
όμοιές της.

19. Την υπό στοιχεία Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (Β’ 
2636) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 
μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/
2016 (Α’ 83)», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ2/160050/Δ4/26-9-2018 (Β’ 4373 - Διορθώσεις σφαλ-
μάτων στο Β’ 4815) όμοιά της.

20. Την υπό στοιχεία Φ2/129460/Δ4/30-7-2018 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 
Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα 
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης Ημερήσιου και 
Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων 
ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών 
Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού 
(3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερι-
νού (4ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ.» (Β’ 3224).

21. Την υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (Β’ 
1664) υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων 
Επαγγελματικού Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπό στοιχεία Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 (Β’ 2637), 
Φ22/105626/Δ4/1-7-2019 (Β’ 2779), Φ22/18418/Δ4/
7-2-2020 (Β’ 453) και Φ22/110010/Δ4/25-08-2020 (Β’ 
3609) όμοιές της.

22. Την υπό στοιχεία Φ22/134291/Δ4/8-8-2018 (Β’ 
3520) υπουργική απόφαση «Αναθέσεις των Τεχνολογι-
κών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλι-
ακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των 
μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα 
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του 
ν. 4386/2016 (83 Α’)».

23. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

24. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

25. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις δια-
τάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

26. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/557/149768/Β1/3-11-2020 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της πα-
ραγράφου ΣΤ του άρθρου 3 ως εξής:

«Η Αίτηση - Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από 
τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξου-
σιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, σε προθεσμία που 
ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., εκφράζει την αυθεντι-
κή βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης επιβεβαιώ-
νεται και δεν τροποποιείται. Η έναρξη της διαδικασίας 
υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης θα γίνεται εντός του 
μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η 
υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πα-
νελλαδικές εξετάσεις.

Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, 
μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι μαθητές θα υποβάλουν την 
Αίτηση - Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα κατα-
χωριστεί ηλεκτρονικά. Mε όμοια απόφαση θα καθοριστεί 
ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων -Δη-
λώσεων των αποφοίτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 
του έτους 2021».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Ι

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/187/20829  (2)
Κ    ατανομή σαράντα επτά (47) ατόμων επιτυχό-

ντων κατηγορίας ΤΕ, ως τακτικό προσωπικό στην 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημο-
σιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσε-
ων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως 
ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 και του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας  - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικήs κρίσης» (Α’ 40), όπως ισχύουν, 
και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (Α’ 54). 
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2. Το π.δ. 81/2019 (Α’119) με θέμα «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το 
π.δ. 83/2019 (Α’121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α’123) με 
θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων». 

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/1-3-2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού. 

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./36/1867 π.ε./
04.04.2017 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε 
η πλήρωση των θέσεων. 

5. Την προκήρυξη υπ’ αρ. 6Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 37). 
6. Το υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Β 1130045 ΕΞ 2020/05.11.2020 

έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.). 

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου  1 
του ν. 3812/2009. 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή σαράντα επτά (47) ατόμων κατηγορί-
ας ΤΕ, ως τακτικό προσωπικό στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).,σύμφωνα με τους πίνακες 
διοριστέων που δημοσιεύθηκαν στο  Γ’ 1655/2020 κατό-
πιν έκδοσης της προκήρυξης υπ’ αρ. 6Κ/2019 του Α.Σ.Ε.Π 
(ΑΣΕΠ 37). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα,18 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ    
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*02051562111200004*

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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