
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ια-
τρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφε-
ρειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και 
Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και 
προβληματικών περιοχών.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 
13-9-2019 (Β’  3520) «Επανακαθορισμός όρων 
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Ορ-
γανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ. 400/62/321949/Σ.1374 (1)
    Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ια-

τρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφε-

ρειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και 

Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και 

προβληματικών περιοχών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΚΑΙ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση 

θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 10).

2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια κυβερνητικών οργά-
νων» (Α’ 133).

3. Την υπό στοιχεία Α1α/43866/08.06.2018 απόφαση 
Υπουργού Υγείας «Τοποθέτηση της Παρασκευής Θε-
οφίλου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού - 
Οικονομικού με βαθμό Α’, ως Προϊσταμένη της Γενικής 
Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» 
(ΑΔΑ: Ω257465ΦΥΟ-Σ1Ε).

4. Την υπό στοιχεία 247153α/09.08.2019 κοινή απόφα-
ση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, 
Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).

5. Το υπ’  αρ. 101/01.02.2021 έγγραφο αίτημα του 
Υπουργείου Υγείας.

6. Το υπό στοιχεία Φ.400/ΕΠ.2448/Σ.377/11 Φεβ 21/
ΓΕΑ/Β1 έγγραφο.

7. Το υπό στοιχεία Φ.400/18/214767/Σ.993/12 Φεβ 21/
ΓΕΝ/Β3 έγγραφο, αποφασίζουμε:

1. Την τοποθέτηση για την κάλυψη αναγκών, των 
παρακάτω οπλιτών θητείας πτυχιούχων ιατρικής, σε 
Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.), ως ακο-
λούθως:

α. Στο Π.Π.Ι. Κιμώλου, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
του Στρ Διόπου (ΥΙ) Φαλιάκου Χρήστου του Στυλιανού - 
Παντελή, ΑΓΜ: 81477, της 2020 Δ’ ΕΣΣΟ και πιθανή ημε-
ρομηνία απόλυσης την 09 Νοε 21.

β. Στο Π.Π.Ι. Ηρακλειάς, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
Σ. Σμία (Υ-ΓΙΑ) Καραμπίνη Χαράλαμπου του Πέτρου, ΣΑ: 
254/1732/2017, 2021 Α’ ΕΣΣΟ και πιθανή ημερομηνία 
απόλυσης την 11 Ιαν 2022.

2. Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων των οπλιτών 
στις ανωτέρω θέσεις, ορίζεται η ημερομηνία παρουσί-
ασης τους σε αυτές, βάσει των εκάστοτε υπηρεσιακών 
αναγκών κατά τα καθοριζόμενα στην παρ. 1 του άρ-
θρου 8 του ν. 4361/2016.

3. Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσι-
μης στρατιωτικής υποχρέωσης των ανωτέρω οπλιτών 
θητείας, στις προαναφερόμενες θέσεις, αναγνωρίζεται 
ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπη-
ρεσίας υπαίθρου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Οι ανωτέρω οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την 
ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην εν λόγω θέση, 
πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας 
μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και 
την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, 
το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό του πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

Aριθμ. 8460/Δ1.2667 (2)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 

13-9-2019 (Β’  3520) «Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότη-

τας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμι-

κού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασί-

ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει. 

 Ο YΠOYPΓOΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) 

«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις.».

2. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β’, παρ. 2, παρ. 3 περ. α και 
περ. στ’ της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 14 της από 14.03.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

4. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επεί-
γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α’ 3),

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων» (Α’ 123).

9. Την υπ’ αρ. οικ. 17787/520/8-5-2020 (Β’ 1778) κοινή 
υπουργική απόφαση «Παράταση της ισχύος του έκτα-
κτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ει-
δικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 
της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συ-
νεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55)».

10. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 
υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλε-
κτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχο-
λήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/
7-10-2019 (Β’  3751), 54286/Δ1.17642/21-11-2019 
(Β’  4293), 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β’  854), 13031/
Δ1.4551/23-3-2020 (Β’ 994), 13272/Δ1.4607/30-3-2020 
(Β’ 1131), 13564/Δ1.4770/ 30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/
Δ1.4991/9-4-2020 (Β’ 1424), 17239/Δ1.5936/4-5-2020 
(Β’ 1695), 22043/Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 22804/
Δ1.7772/12-6-2020 (Β’ 2273), 27759/Δ1.9161/8-7-2020 
(Β’ 2780), 39551/Δ1.11831/30-9-2020 (Β’ 4261), 49091/
Δ1.14744/4-12-2020 (Β’ 5474) και 53345/Δ1. 15956/11-1-
2021 (Β’ 139) όμοιες και ισχύει, και ιδιαίτερα της παρ. 4.23 
του άρθρου 4.

11. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά 
εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

12. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστα-
σίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε 
όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/

13-9-2019 (Β’ 3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων 
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώ-
ματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1. Η προθεσμία της παρ. 4.23 του άρθρου 4 για την 
ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.9 του 
άρθρου 2 (Ε11:
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Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), 
παρατείνεται για το έτος 2021, έως και την 31η Ιουλίου 
2021.

2. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», 
η παράγραφος Γ’ της περίπτωσης 11, όπως ισχύει μετο-
νομάζεται σε εδάφιο δ) της περ. 11 της παρ. Β΄ του ίδιου 
άρθρου και διατυπώνεται ως ακολούθως:

«δ) Τα προσωρινά έντυπα της παρούσας παραγράφου 
παύουν να ισχύουν από 11/7/2020».

3. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις» 
ως παράγραφος Γ’ της περίπτωσης 11 εξακολουθεί να 
ισχύει η προβλεφθείσα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της 
υπό στοιχεία 17239/Δ1. 5936/4.5.2020 (Β’ 1695) υπουρ-
γικής απόφασης, με έντυπο, το σχετικό με το οποίο συ-
μπληρώθηκε το Παράρτημα της τροποποιούμενης, από 
το άρθρο 2 της υπό στοιχεία 12338/Δ1.4372/12-3-2020 
υπουργικής απόφασης (Β’ 854), ως ακολούθως:

«Γ. Πρόβλεψη εντύπου για την υποβολή της άδειας 
ειδικού σκοπού της παρ.  3α του άρθρου 4 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55).

α) Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύ-
στημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση 
της άδειας της παρ. 3α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55). Η γνωστο-
ποίηση αυτή γίνεται μέσω του δημιουργούμενου με την 
παρούσα προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ 
Εργάνη «Έντυπο 11.1- Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποί-
ησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχε-
τιζόμενης Κανονικής Άδειας της παρ. 3στ του άρθρου 4 

της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 55), ειδικά για τους μήνες Μάρτιο 2020, Απρίλιο 2020 
και Μάιο 2020 συνολικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του μηνός Ιουνίου 2020.

β) Σε περίπτωση νέας παράτασης του μέτρου της 
άδειας ειδικού σκοπού, η γνωστοποίηση στοιχείων λή-
ψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονι-
κής άδειας, γίνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
επόμενου μήνα της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού 
με το ανωτέρω απολογιστικό έντυπο»

4. Οι άδειες ειδικού σκοπού που χορηγούνται εντός 
του διαστήματος από 1-6-2020 έως και 28-2-2021 εφό-
σον δεν έχουν ήδη δηλωθεί επιτρέπεται να δηλωθούν 
απολογιστικά συνολικά στο προαναφερόμενο έντυπο 
κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου 2021.

Άρθρο δεύτερο
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 

13-9-2019 (Β’ 3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων 
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώ-
ματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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*02007552502210004*

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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