
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Πρωθυπουργός 

2 Υπουργείο Εσωτερικών

1 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

         Με την Υ32/22.04.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 1 στοιχ. η’ του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), των άρθρων 
19 και 20 του ν. 4109/2013 (Α΄16) όπως ισχύει, του άρ-
θρου 63 παρ.3 και 4 και του άρθρου 78 του ν. 4590/2019 
(Α’17), μετά γνώμης υπηρεσιακού συμβουλίου (πρακτικό  
αριθμ. 16/14.03.2019), μετατάσσεται ο Λουκάς Αδαμό-
πουλος του Αριστείδη - Ανάργυρου, μόνιμος υπάλληλος, 
Κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Εφοριακών, με βαθμό Α΄ και κα-
τάταξη στο 8ο ΜΚ., από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ), στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού σε 
οργανική θέση της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 89222/ 
29.05.2019).

    Με την Υ34/22.04.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 1 στοιχ. η’ του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), των άρθρων 
19 και 20 του ν. 4109/2013 (Α΄16) όπως ισχύει, του άρ-
θρου 63 παρ.3 και 4 και του άρθρου 78 του ν. 4590/2019 
(Α’17), μετά γνώμης υπηρεσιακού συμβουλίου (πρακτι-
κό αριθμ. 16/14.03.2019), μετατάσσεται η Παγώνα Νέρη 
του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλος, Κατηγορίας ΠΕ1, 
κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄ και κα-
τάταξη στο 11ο ΜΚ., από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού σε οργα-
νική θέση της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 89234/ 
29.05.2019).

            Με την Υ37/22.04.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 1 στοιχ. η’ του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), των άρθρων 
19 και 20 του ν. 4109/2013 (Α΄16) όπως ισχύει, του άρ-
θρου 63 παρ.3 και 4 και του άρθρου 78 του ν. 4590/2019 
(Α’17), μετά γνώμης υπηρεσιακού συμβουλίου (πρακτικό 
αριθμ. 16/14.03.2019), μετατάσσεται η Μαρία Χούπη του 
Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος, Κατηγορίας ΠΕ, κλάδου 
ΠΕ 04.01 Φυσικών, με βαθμό Α΄ και κατάταξη στο 10ο 
ΜΚ., από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού 
σε οργανική θέση της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 89242/ 
29.05.2019).

    Με την Υ36/22.04.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 1 στοιχ. η’ του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), των άρθρων 
19 και 20 του ν. 4109/2013 (Α΄16) όπως ισχύει, του άρ-
θρου 63 παρ.3 και 4 και του άρθρου 78 του ν. 4590/2019 
(Α’17), μετά γνώμης υπηρεσιακού συμβουλίου (πρακτικό 
αριθμ. 16/14.03.2019), μετατάσσεται ο Μενέλαος Χαρα-
λαμπίδης του Πέτρου, μόνιμος υπάλληλος, Κατηγορίας 
ΠΕ, κλάδου Εφοριακών, με βαθμό Α΄ και κατάταξη στο 
10ο ΜΚ., από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιου-
σίας του Υπουργείου Οικονομικών, στη Γενική Γραμμα-
τεία Συντονισμού σε οργανική θέση της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 89229/ 
29.05.2019).

  Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π.ΤΣΙΠΡΑΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

          Με την 40921/29-05-2019 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 71, 
73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26) των αρ. 15 και 18 
του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224), του αρ. 6 του ν. 3613/2007 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(ΦΕΚ Α’ 263), του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 
(ΦΕΚ Α’ 180), του αρ. 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 
226), την αριθμ. οικ.58977/14.3.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΑΔΟΡ1Φ-
Ο0Κ) ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλή-
λων στην Α. Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, την  
αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/16677/7.8.2018 έγκριση της 
ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και την από 26.9.2017 σύμ-
φωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Υπαλ-
λήλων της Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, όπως 
αυτή διατυπώθηκε στο με αριθμό 11/2017 απόσπασμα 
πρακτικού του μετατάσσεται ο Καλφούντζος Ιωάννης 
του Αλεξίου, υπάλληλος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ 
ειδικότητας Οδηγών Συρμών από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και 
Ιονίου, με μεταφορά της θέσης του, σε θέση ειδικότητας 
ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών), με το βαθμό και το μισθολογικό 
κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομι-
κού της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 
101032/9.5.2019).

    Με την 40917/299-05-2019 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 71, 
73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26) των αρ. 15 και 18 
του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224), του αρ. 6 του ν. 3613/2007 
(ΦΕΚ Α’ 263), του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 
(ΦΕΚ Α’ 180), του αρ. 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 
226), την αριθμ. οικ.58977/14.3.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΑΔΟΡ1Φ-
Ο0Κ) ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλή-
λων στην Α. Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, την 
αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/16677/7.8.2018 έγκριση της 
ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και την από 9.8.2017 σύμφω-
νη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Υπαλλήλων 
της Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, όπως αυτή 
διατυπώθηκε στο με αριθμό 10/2017 απόσπασμα πρα-
κτικού του μετατάσσεται ο Καραχάλιος Στέφανος του 
Δημητρίου, υπάλληλος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ 
ειδικότητας Υπεύθυνου Σταθμών, από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου, σε θέση ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικο-
νομικού, με μεταφορά της θέσης του, με το βαθμό και 
το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομι-
κού της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 
101308/9.5.2019).

    Με την 40923/29-05-2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των αρ. 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26) 
των αρ. 15 και 18 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224), του 
άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180), του 
αρ. 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226), την αριθμ. 
οικ.58977/14.3.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΑΔΟΡ1Φ-Ο0Κ) ανακοίνω-
ση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Α. Δ. 

Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ.Μ/16677/7.8.2018 έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει και την από 3.8.2017 σύμφωνη γνώμη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Υπαλλήλων της Α.Δ. Πελ/
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, όπως αυτή διατυπώθηκε 
στο με αριθμό 7/2017 απόσπασμα πρακτικού του, μετα-
τάσσεται η Δήμητρα Σίτου του Ελευθερίου, υπάλληλος 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Γραμματέων, 
από την Εγνατία Οδό Α.Ε., στην Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, με μεταφορά της 
θέσης της, στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 
με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομι-
κού της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 
101024/9.5.2019). 

     Με την 40914-29-05-2019 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 71, 
73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26) των αρ. 15 και 18 
του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224), του αρ. 6 του ν. 3613/2007 
(ΦΕΚ Α’ 263), του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 
(ΦΕΚ Α’ 180), του αρ. 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 
226), την αριθμ. οικ.58977/14.3.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΑΔΟΡ1Φ-
Ο0Κ) ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλή-
λων στην Α. Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, την  
αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/16677/7.8.2018 έγκριση της 
ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και την από 26.9.2017 σύμ-
φωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Υπαλ-
λήλων της Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, όπως 
αυτή διατυπώθηκε στο με αριθμό 11/2017 απόσπασμα 
πρακτικού του μετατάσσεται ο Ράικος Σωτήριος του 
Λάμπρου, υπάλληλος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ 
ειδικότητας Ηλεκτροδηγών από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιο-
νίου, με μεταφορά της θέσης του, σε θέση ειδικότητας 
ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών), με το βαθμό και το μισθολογικό 
κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομι-
κού της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 
101020/9.5.2019). 

   Με την 40918/29-05-2019 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
αρ. 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26), του άρ-
θρου 6 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α’ 268), των αρ. 15 και 
18 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224), του αρ. 68 παρ. 1 του
ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180), του αρ. 35 παρ. 5 του
ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226), την υπ’ αριθ. οικ.58977/ 
14.3.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΑΔΟΡ1Φ-Ο0Κ) ανακοίνωση – πρό-
σκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Α. Δ. Πελ/σου,
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, τη με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ.Μ/16677/7.8.2018 έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως 
ισχύει και την από 3.8.2017 σύμφωνη γνώμη του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου των Υπαλλήλων της Α.Δ. Πελ/σου,
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στο με 
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αριθμό 7/2017 απόσπασμα πρακτικού του μετατάσσεται 
η Μπαρμπάκου Ελισάβετ του Φιλίππου, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκ-
παιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Υπεύθυνης Σταθ-
μού, από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, με μεταφορά της θέ-
σης της, σε θέση ΔΕ ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέ-
ων, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομι-
κού της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 
101044/9.5.2019). 

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ    
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*03009253105190004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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