
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς της εταιρίας με την επωνυμία 
«COSMOTE  - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς το Ελληνικό Δημόσιο -
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.174842/10.05.2018 
υπουργικής απόφασης «Κώδικας Προμήθειας 
Φυσικού Αερίου σε Πελάτες» (Β’ 1969), για την ενί-
σχυση του πλαισίου προστασίας των Ευάλωτων 
Πελατών Φυσικού Αερίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεάς της εταιρίας με την επωνυμία 

«COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩ-

ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς το Ελληνικό Δημόσιο -

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  

 Με την υπό στοιχεία 119562 ΕΞ 2020/21-10-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικης Διευθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3, 3Α και 7 του ν. 4182/ 
2013 (Α’ 185), όπως ισχύει, καθώς και των άρθρων 496, 
498 και 499 του ΑΚ, έγινε αποδεκτή η, από 14-5-2020 
πρόταση δωρεάς της ανώνυμης εταιρείας με την επω-
νυμία «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, η οποία συνίσταται στη χρηματοδότηση 
αγοράς υλικών και εξοπλισμού συνολικού κόστους πε-
ντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), ως εξής: 

(α) Συσσωρευτών (μπαταρίες) οχημάτων, αξίας είκοσι 
πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ. 

(β) Ελαστικών για διάφορους τύπους οχημάτων, αξίας 
τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000,00) ευρώ. 

(γ) Κονσερτίνας (λεπιδοφόρου σύρματος) και παρελ-
κόμενων ειδών συρματουργίας, αξίας πενήντα χιλιάδων 
(50.000,00) ευρώ και 

(δ) Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (πομποδέκτες - 
αναμεταδότες VHF με τα παρελκόμενα υλικά τους, συ-
σκευή ελέγχου OTDR, συγκολλητής οπτικών ινών), αξίας 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ.

Η υλοποίηση της ως άνω δωρεάς θα πραγματοποι-
ηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3Α του 
ν. 4182/2013, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 55 
του ν. 4557/2018. 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ  

Ι

Αριθμ. 142596/Ν1  (2)
   Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’ 
18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), του άρθρου 
33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α’ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8) και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 1 
σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 
του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
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σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β’ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β’ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/175041/Δ5/18-11-2013 
(Β’ 403/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συ-
στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στη Καντζούρου Νεκταρία.

7. Την από 30-3-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/29533/24-07-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής ’’Με εντολή Υπουργού’’ 
και  ’’Με εντολή Υφυπουργού’’ στους Γενικούς Γραμμα-
τείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

10. Την υπό στοιχεία 1922/Υ1 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3298).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/175041/Δ5/
18-11-2013 (Β’ 403/2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, ως προς τη δυ-
ναμικότητα της αίθουσας διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην 
ΚΑΝΤΖΟΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΚΑΝΤΖΟΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Πάρο-
δος οδού Ναυπάκτου (θέση Βαλτούλια) στο Μεσολόγγι.

Η απόφαση αυτή ισχύει και για τα σχολικά έτη 2018-
2019 και 2019-2020. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/101847/2440  (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.174842/10.05.2018 

υπουργικής απόφασης «Κώδικας Προμήθειας 

Φυσικού Αερίου σε Πελάτες» (Β’ 1969), για την 

ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των Ευάλω-

των Πελατών Φυσικού Αερίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης 
(Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσι-
κού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ» 
(ΕΕ L 211/94/14.08.2009).

7. Toν ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), όπως ισχύει και ιδίως τις 
διατάξεις της περ. (στ) της παρ. 3 του άρθρου 3, 48 και 
52 αυτού.

8. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ.174842/10.05.2018 
υπουργικής απόφασης «Κώδικας Προμήθειας Φυσικού 
Αερίου σε Πελάτες» (Β’ 1969) και ιδίως το άρθρο 5 αυτής.

9. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά την σχετική 
διαβούλευση που διεξήγε η ΡΑΕ και οι οποίες έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής.

10. Την υπ’ αρ. 11/2019 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (ΑΔΑ: 7Ζ0ΜΙΔΞ-ΙΣΒ).

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Με την απόφαση αυτή τροποποιείται η υπ’ αρ. 

οικ.174842/10.05.2018 υπουργική απόφαση «Κώδικας 
Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες» (Β’ 1969), για 
την ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των Ευάλωτων 
Πελατών Φυσικού Αερίου. Ειδικότερα, στο άρθρο 34 
αντικαθίσταται η παρ. 3 και προστίθεται εδάφιο στο τέ-
λος της παρ. 5, οπότε το άρθρο 34 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«1. Οι προθεσμίες που ορίζονται στην παρ. 4 του άρ-
θρου 21 επαυξάνονται κατά τριάντα (30) επιπλέον ημέ-
ρες ειδικά για τους Ευάλωτους Πελάτες.
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2. Για τους Ευάλωτους Πελάτες, η προθεσμία εξόφλη-
σης του Λογαριασμού Κατανάλωσης δεν δύναται σε 
καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από σαράντα (40) 
ημέρες.

3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στους Ευ-
άλωτους Πελάτες τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης 
εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης, καθώς και 
των οφειλών παλαιότερων Λογαριασμών, όπως αυτοί 
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Κάθε μηνιαία δόση 
διακανονισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα 
τοις εκατό (40%) της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για 
φυσικό αέριο του Ευάλωτου Πελάτη. Η ως άνω δυνατό-
τητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του 
για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον 
Προμηθευτή. Για την υπαγωγή Ευάλωτου Πελάτη σε 
ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 
τα ανωτέρω, δεν απαιτείται καταβολή προκαταβολής.

4. Το δικαίωμα του Προμηθευτή να υποβάλει στον 
αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης Μετρη-
τή Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή να 
καταγγείλει τη Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθρου 39, δεν δύναται να ασκηθεί κατά Ευά-
λωτων Πελατών για το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο 
έως Μάρτιο.

5. Ειδικά για τους Ευάλωτους Πελάτες των περ. 1(β) και 
1(δ) του άρθρου 52 του νόμου, ήτοι τους Πελάτες που 
χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, καθώς και αυτούς με 
σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής δικαιού-
ται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην 
περίπτωση που ο Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς 
την εξόφληση έξι (6) διαδοχικών Λογαριασμών Κατα-
νάλωσης και εφόσον προηγουμένως έχει αποστείλει 
ειδοποίηση, με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη για 
τη δυνατότητα του Πελάτη για διακανονισμό πληρωμής 
των οφειλών του. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να υπο-
βάλλει εντολή απενεργοποίησης Μετρητή Κατανάλωσης 
λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις ως άνω κατηγορίες 
Ευάλωτων Πελατών».

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει από 

τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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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,

*02047943010200004*
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