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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

2 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

3 Υπουργείο Δικαιοσύνης

4 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

   Με την υπ’ αρ. 22693/05.10.2022 πράξη του Γενικού 
Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη που εκδόθηκε σύμφωνα 
με: 1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 147, 148 και 156 του 
ν. 3528/2007 (Α’ 26) και β) της παρ. 5 του άρθρου 28 
του ν. 4305/2014 (Α’ 237). 2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119), 3. Tην υπ’ αρ. 25235/03.01.2022 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 
Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 2).

Την υπ’ αρ. 7017/7/211/05.01.2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό 
Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, επί θεμάτων της Γενικής Γραμ-
ματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» (Β’ 24) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 7017/7/212/10.01.2022 
(Β’  39) ομοία διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδικαίως 
αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του 
Δημητρίου ΚΛΙΑΡΗ του Θεόδωρου, δόκιμου υπαλλήλου 
του κλάδου ΔΕ Φύλαξης του Καταστήματος Κράτησης 
Χανίων, με βαθμό Δ’ και Μ.Κ. 1 και λύεται η υπαλληλι-
κή σχέση αυτού από 05-09-2022, ημερομηνία κατά την 
οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτηση παραίτησής του.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4898103122/06.10.2022). 

   Με την υπ’ αρ. 25304/05.10.2022 πράξη του Γενικού 
Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη που εκδόθηκε σύμφωνα 
με: Τις διατάξεις α) των άρθρων 147, 148 και 156 του 
ν. 3528/2007 (Α’ 26) και β) της παρ. 5 του άρθρου 28 
του ν. 4305/2014 (Α’ 237), το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119), την υπ’ αρ. 25235/03.01.2022 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Αντε-
γκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 2), την υπ’ αρ. 7017/7/211/05.01.2022 
απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Προστασίας του 
Πολίτη στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτι-
κής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επί θεμά-
των της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτι-
κής» (Β’ 24) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
7017/7/212/10.01.2022 (Β’ 39) ομοία διαπιστώνεται ότι 
γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραίτησης 
από την υπηρεσία του Βασιλείου ΚΟΛΥΒΑΚΗ του Δη-
μητρίου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης του Κα-
ταστήματος Κράτησης Λάρισας, με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 9 
και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτού από 30-09-2022, 
ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτη-
ση παραίτησής του.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6058988227/10.10.2022). 

 Ο Γενικός Γραμματέας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

 

 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 Με την υπ’ αρ. 1674/22/2087161/07.10.2022 πράξη 
του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης 
και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τα άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988 (Α’ 191) 
και την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Α’ 14), 
διαπιστώνεται η λύση της σύμβασης εργασίας του πο-
λιτικού υπαλλήλου της Ελληνικής Αστυνομίας/Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη, ΚΟΤΟΥΛΑ Βασιλείου του 
Γεωργίου (ΑΓΜ: 44862), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, 
Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 8, κατόπιν 
έγγραφης καταγγελίας από τον ίδιο, με τελευταία ημέρα 
εργασίας του την 30/09/2022.

Βεβαιώνεται ότι ολοκληρώθηκε ο αυτεπάγγελτος έλεγ-
χος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων 
υπόψη για το διορισμό δικαιολογητικών του εν θέματι 
υπαλλήλου και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη γνήσιου 
δικαιολογητικού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 26 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) (Σχετ. η υπ’ αρ. 
1674/22/2001017 από 29/09/2022 βεβαίωση του Προϊ-
σταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1014111261/03.10.2022). 

 Ο Προϊστάμενος Κλάδου 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ   

Ι

2   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 Με την υπ’  αρ. οικ. 491245/11-10-2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθί-
ας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του 
ν. 1958/1991 το άρθρο 10 του π.δ. 24/2019, των περ. η’ 
της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και σύμφω-
να με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, για 
την έγκριση παράτασης προσωπικού με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο 
των υποέργων Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών, 
παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 3: 
«Αρχαιολογία» στο πλαίσιο του έργου «Βιοκλιματικό - 
πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της 
Βέροιας» ως εξής:

Από 1/11/2022 έως 28/2/2023 με δυνατότητα ανανέ-
ωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω 
έργου

1) Λύχνα Σοφία του Εμμανουήλ, ΠΕ Αρχαιολόγων,
2) Δελαβερίδου Ιωάννα του Χρήστου, ΠΕ Αρχιτεκτό-

νων Μηχανικών,
3) Μπουτσικάρης Δημήτριος του Γεωργίου, ΥΕ Εργα-

τών,
4) Κακαβέλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, ΥΕ Εργατών,
5) Σαπουντζόγλου Παντελεήμων του Θεοδώρου, ΥΕ 

Εργατών.
Η μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα καλυ-

φθεί από χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 0081 του Π.Δ.Ε.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου:

1)1193410729/30-12-2021, 2)5629211267/30-12-
2021, 3)1024522110/30-12-2021, 4)9812375903/30-12-
2021, 5)8689569099/30-12-2021 αντίστοιχα) .

 Η Προϊσταμένη

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ    

Ι

3   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

  Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Οκτωβρίου 2022, που 
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, 
τα άρθρα 59, 60, 63, 90 και 91 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών 
(ν. 4938/2022, Α’ 109) και την υπ’ αρ. 133/2022 απόφα-
ση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής 
και Ποινικής Δικαιοσύνης προάγονται κατ’ εκλογή από 
29.03.2022 στον βαθμό του Ειρηνοδίκη Γ’ τάξης τους 
κάτωθι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης:

1. Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου και ήδη Καλλιθέας, Βα-
σιλική Καλούδη του Χρήστου,

2. Ειρηνοδικείου Πατρών και ήδη Αμαρουσίου, Θεο-
δώρα Τριάντου και Χρήστου,

3. Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Ελένη Τζουνάκου του Πα-
ναγιώτη,

4. Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, Γεώργιο Ταβαντζή 
του Ιωάννη,

5. Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας, Ελένη Πασχάλη του 
Αθανασίου,

6. Ειρηνοδικείου Κρωπίας και ήδη Αχαρνών, Μαρία 
Αρετάκη του Εμμανουήλ,

7. Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Αικατερίνη Κορδαλή του 
Ιωάννη,

8. Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας και ήδη Λιβαδειάς, Γεωρ-
γία Παναγοπούλου του Κωνσταντίνου,

9. Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας, Όλγα Λάμπρη του Σπυ-
ρίδωνος,

10. Ειρηνοδικείου Πειραιά, Ευαγγελία Κοντογιάννη του 
Μιχαήλ,

11. Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, Κωνσταντίνο Δασύλλα 
του Άγγελου - Χρήστου,

12. Πταισματοδικείου Κέρκυρας και ήδη Πατρών, Μα-
ρίνα Πέτρου του Θεοφύλακτου,

13. Ειρηνοδικείου Κρωπίας και ήδη Πειραιά, Χρυσούλα 
Κεβεντσίδου του Ιωσήφ,

14. Ειρηνοδικείου Πειραιά και ήδη Καλλιθέας, Σοφία 
Ντόκα του Ιωάννη,

15. Ειρηνοδικείου Νίκαιας και ήδη Λαυρίου, Βασιλική 
Τσουράκη του Βασιλείου,

16. Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας και ήδη Μαραθώνος, 
Γεώργιο Τσοχαλή του Θεοδώρου,

17. Ειρηνοδικείου Ξάνθης και ήδη Βόλου, Βασιλική 
Γώγου του Αθανασίου,

18. Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου και ήδη Αμαρουσίου, 
Κωνσταντίνου Μήνου του Βασιλείου,
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19. Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας, Σωκράτη Παλάσκα 
του Κωνσταντίνου,

20. Ειρηνοδικείου Αταλάντης και ήδη Βόλου, Απόστο-
λου Μπέη του Δημητρίου.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 23453/11.10.2022) 

 Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

Ι  

4   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

   Με την υπ’ αρ. 311328/07-10-2022 απόφαση της Προ-
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το κεφ. Γ’ (άρθρα 56-63) του 
π.δ. 410/1988 (Α’ 191), αναφορικά με πρόσληψη προ-
σωπικού για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών 
αναγκών, του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και του 
άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), του ν. 4354/2015 
(Α’ 176), του ν. 4369/2016 (Α’ 33), του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) και της υπ’ αρ. οικ.46347/15.06.2018 
(ΑΔΑ:9ΤΝ7465ΧΘΞ-ΟΒΠ) απόφασης τοποθέτησης της 
Γεωργίας Τσίρου του Κων/νου, ως Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, τoυ π.δ. 123/2017 (Α’ 151), 

του π.δ. 50/2001 (Α’ 29), της υπ’ αρ. 77427/15.03.2022 
(ΑΔΑ:61ΜΖ465ΧΘΞ-Σ1Δ) απόφασης του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών περί πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
και της υπ’ αρ. 77604/15.03.2022 (ΑΔΑ:6ΘΟΣ465ΧΘΞ-
19Λ) ανακοίνωσης - πρόσκλησης για πρόσληψη προ-
σωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την στε-
λέχωση-ενίσχυση των Υπηρεσιών Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, προσλαμβάνεται ο ΡΟΓΔΑ-
ΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως υπάλληλος 
ειδικότητας Π.Ε. Μηχανικών με σύμβαση εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στον Τομέα Αποκα-
τάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Π.Ε. Ηρακλείου), 
της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 
Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υπο-
δομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για 
χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

(Αρ. βεβ.  Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών: 109743/11.04.2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4836111941/07-10-2022). 

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΡΟΥ   
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*03026251710220004*

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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